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За програм Моја прва плата пријавило се 10.313 посло-
даваца којима је потребно 26.905 младих практиканата за 
18.006 различитих радних позиција.

Гостујући у емисији „Јутро” на ТВ Еuronews, директор 
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, 
рекао је да је забележено рекордно интересовање послода-
ваца: „Послодавци који су се пријавили, оборили су рекорд, 
имајући у виду да је завршена прва фаза трећег циклуса. 
Верификовали смо све послодавце који су доставили уред-
не захтеве, у складу са јавним позивом, и од пријављених 
10.300, који су поднели захтеве, њих око 9.700 је одобрено и 
они могу да примају оне који буду заинтересовани да се ос-
пособљавају. То ће бити негде око 17.000 радних позиција, 
дакле, имамо једну добру базу, потребно је само да се мла-
ди заинтересују, пријаве и наравно укључе у овај програм 
који је у прве две фазе показао изузетно добре резултате. 
Имајући у виду да смо укључивали, у обе фазе у оба циклу-
са, по 8.500 младих људи до 30 година, сада смо резервиса-
ли места за 10.000. младих.

Верујемо да ћемо премашити бројке из претходних ци-
клуса, мада је и то било импозантно, јер смо преко 17.000 

младих људи у прве две године укључили у програм. Први 
циклус је дао одличне резултате зато што је у радном одно-
су остало преко 40% оних који су се оспособљавали”.

На питање да ли су се млади запослили код истог 
послодавца код којег су били на обуци, директор Марти-
новић је објаснио да је порука, која се кроз програм шаље 
управо запошљавање младих, код истог или код неког дру-
гог послодавца, али захваљујући радним искуствима која 
су стекли кроз учешће у програму.

„Други циклус се завршава ових дана, још немамо конач-
не билансе и зато још не износимо бројке, али негде између 10 
и 12% према подацима које смо обрадили претходних дана, 
када је био пресек, се запослило. Ми очекујемо интересовање 
најмање око 15.000 младих људи, што је било негде и у прет-
ходна два циклуса, али то свакако зависи од најважније фазе 
– мечовања између понуде и тражње” додаје Мартиновић.

Све информације могу се наћи на порталу mojaprvaplata.
gov.rs где су доступни сви подаци за пријаву, позиције које 
су верификоване и одобрене, a млади људи могу да се 
пријаве код једног послодавца на више позиција или код 
више различитих послодаваца.

Зоран Мартиновић за ТВ Еuronews о програму Моја прва плата

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
ПОСЛОДАВАЦА

Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање,  
без радног искуства, старости до 30 година за учешће у програму  

Моја прва плата могу да се пријаве до 31. октобра.



   |  Број 1009 | 12.10.2022. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Досадашње искуство показало је да око две трећине 
заинтересованих има средње стручно образовање, а да су 
најчешће тражени профили из области прерађивачке ин-
дустрије, разни профили инжењера оператера, заваривача, 
бравара, машинске и грађевинске струке, као и профили из 
области трговине на мало, трговине на велико, из области 
администрације, здравства и социјалне заштите.

Директор НСЗ је нагласио да ће програм оспособља-
вања трајати девет месеци и након тога послодавац нема 
обавезу да запосли те кандидате, али да је циљ програма 
да се ти млади људи оспособе за рад и да остану код посло-
давца који их је ангажовао или да нађу посао код неког 
другог.

„Од овог програма користи имају и послодавци, и не-
запослена лица. Послодавци зато што на овај начин долазе 
до радне снаге коју ће у кратком периоду оспособити уз 
помоћ државе и финансијских подстицаја који се пласирају 
преко Националне службе за запошљавање. Млади људи 
на тај начин скраћују свој боравак у статусу незапосленог 

лица тиме што брзо добијају шансу да се професионално 
оспособе. Они могу да бирају из једног широког сета понуде 
различитих радних места, наравно, у оквиру оних квалифи-
кација које поседују, својих аспирација према чему теже, 
и то је нешто што ће свакако бити корисно за нас који смо 
актери на тржишту рада јер смањујемо број незапослених 
лица на евиденцији и генерално побољшавамо слику на тр-
жишту рада” казао је Мартиновић, и истакао:

„Током новембра реализоваћемо једну од најважнијих 
фаза овог програма, повезивање послодаваца и оних који 
конкуришу на новоотворене позиције, а онда нас у децем-
бру очекује закључивање тројних уговора. Пракса је по-
казала да Национална служба до краја децембра заврши 
све уговоре и укључи лица која су се успешно повезала 
са послодавцем. Верујемо да ћемо овог пута премашити 
бројке из претходна два циклуса иако смо били задовољни 
ефектима и тих програма”.

Катарина Јовичин

Национална служба за запошљавање
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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – 
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступ-
ку и пореској администрацији („Службени глас-
ник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 
– исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – други 
закон, 62/06 – други закон, 61/07, 20/09, 72/09 
– други закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправ-
ка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 
15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 
96/21), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19, 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-7677/2022 од 30. септембра 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Oрган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија – Пореска управа, Бео-
град, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место виши инспектор  
за обавештајни рад, у звању  

порески саветник I
Централа Пореске управе, Сектор 

пореске полиције, Одељење оперативне 
аналитике, Одсек за обавештајни рад и 
процену ризика, са седиштем Централа

1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене оба-
вештајне послове у циљу сузбијања пореског 
криминалитата. Идентификује, прикупља, вред-
нује и обједињује обавештајне податке и инфор-
мације који упућују на постојање сумње да је 
извршено пореско кривично дело, односно да 
је одређено лице извршилац таквог кривичног 
дела, и друге околности и сазнања која се одно-
се на послове из надлежности Пореске полиције. 
У складу са законима и овлашћењима порес-
ке полиције, обавештајна сазнања прикупља 
уз примену обавештајно и криминалистичких 
метода: непосредним опажањем, опсервацијом 
и оптичким снимањем, прикупљањем и доку-
ментовањем чињеница и података на тере-
ну; информативним разговором, ангажовањем 
спољних сарадника (информатора). Ангажује 
спољне сарадник у оним срединама, објектима, 
пунктовима и местима где се врше или се оче-
кује вршење пореских кривичних дела, где се 
окупљају лица која таква кривична дела врше 
или где се на било који начин манифестују 
последице или имовинска корист од вршења 
пореских кривичних дела. На основу прикупље-
них обавештајних сазнања сачињава писани 
оперативни извештај, који садржи оперативне 
податке о лицима, групама, објектима, крими-
налним активностима, појавама и догађајима 
прикупљеним из отворених и затворених изво-
ра. Оперативну информацију сачињава одмах 
по сазнању за конкретан догађај у вези са 
извршењем кривичног дела или извршиоца, на 
основу које се врше даље оперативне провере 
у циљу прибављања конкретних доказа за кри-
вичну пријаву. Помаже текућим оперативним 
проверама (истрагама) у сузбијању пореских 
кривичних дела оперативном анализом и оба-
вештајним истраживањем. Укрштањем и прекла-
пањем оперативних података са другим из дос-
тупних база података, уз коришћење савремених 

аналитичких метода и техника и софтверских 
пакета, израђује безбедносни профил и процену 
ризика пореског обвезника, оперативно-анали-
тички материјал по оперативним предметима, 
обрадама и истраживањима презентује резул-
тате носиоцу оперативног предмета и другим 
овлашћеним лицима Пореске полиције са којима 
предузима конкретне мере и активности везано 
за предмет у раду у циљу прикупљања доказа и 
документовања кривичних дела. На основу про-
цене ризика селектује високоризичне привредне 
субјекте, за које врше оперативне провере на 
терену у циљу идентификације тзв. „фантом” и 
„перачких” предузећа. Непосредно учествује у 
свакодневном раду оперативних тимова на рас-
ветљавању пореских кривичних дела и заједно с 
поступајућим инспекторима ради на предмети-
ма који се односе на сузбијање организованог 
финансијског криминала. Дужан је да полицијске 
послове врши у условима повећане опасности за 
живот и здравље, да по налогу главног инспек-
тора ради дуже од утврђеног радног времена, 
у неправилним временским циклусима, у дане 
државних и других празника и нерадним данима. 
У извршавању послова, дужан је да се придр-
жава начела законитости, истинитости, тајности, 
објективности, ефикасности и рационалности у 
раду, заштите извора и сазнања, као и других 
начела и принципа криминалистике. Непосред-
но је одговоран за заштиту тајности података, 
њихову правовремену и тачну обраду и унос 
у одговарајућу базу података. Спроводи мере 
заштите садржаја предмета у складу са упут-
ством и методологијом и одговоран је за чување 
тајности и поверљивости података везано за рад 
Одсека, обавља и друге послове по налогу шефа 
одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких 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, 
положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од најмање 5 година, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2. Радно место самостални 
инспектор пореске полиције, у звању 

виши порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор 

пореске полиције, Одељење за 
оперативни рад, Одсек пореске полиције 

за оперативно поступање и сузбијање 
организованог финансијског криминала, 

са седиштем Београд
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове на најсложе-
нијим оперативним предметима, као и на опера-
тивним предметима који се односе на сузбијање 
организованог финансијског криминала, непо-
средно учествује у откривању и доказивању 
групе лица која делују на широј територији, 
а повезана су са вршењем других кривичних 
дела ради чијег разјашњења је неопходно ост-
варити сарадњу са другим државним органима, 
непосредно учествује у повременим акцијама у 
циљу сузбијања и праћења одређене криминал-
не делатности која се предузимају на централ-
ном и регионалном нивоу. У складу са законима 
и овлашћењима пореске полиције, непосред-
но примењује мере и радње чији је циљ при-
купљање информација оперативног и доказног 
значаја о најсложенијим пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као 

и интересантним појавама у вези са пореским 
кривичним делима. Сачињава писани оператив-
ни извештај, који садржи оперативна сазнања 
о лицима, групама, објектима, криминалним 
активностима, појавама и догађајима прику-
пуљеним из отворених и затворених извора. 
Оперативну информацију сачињава одмах по 
сазнању везаном за кривично дело или учи-
ниоца или сазнању за конкретан догађај, али 
не располаже са довољно доказа о извршеном 
кривичном делу или његовом учиниоцу, која по 
својој садржини захтева проверавање и при-
мену оперативних средстава и мера. По заду-
жењу са предметом, а пре почетка обављања 
непосредног оперативног рада сачињава опера-
тивни план рада. Ради расветљавања пореских 
кривичних дела и прикупљања доказа о њихо-
вим извршиоцима, документује и врши прове-
ре веродостојности података до којих је дошао, 
коришћењем законских овлашћења, уз при-
мену принципа криминалистике и коришћење 
оперативно-тактичких, техничких и доказних 
мера и радњи и метода рада: позива и саслу-
шава грађане ради прикупљања обавештења 
о чињеницама и околностима; врши преглед 
одређених објеката и просторија, превозних 
средстава, путника и пртљага када се осно-
вано може претпоставити да се могу пронаћи 
предмети који могу послужити као доказ у 
откривању пореских кривичних дела, опсер-
вацију и оптичка снимања одређених објеката 
и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може 
очекивати документовање података од значаја 
за расветљавање пореских кривичних дела; 
остварује увид у документацију државних орга-
на, предузећа, радњи и других правних лица; 
врши претрес стана пословних и других прос-
торија, превозних средстава и лица на осно-
ву претходно прибављене наредбе суда; даје 
предлог да се распише потрага за лицима и 
стварима, када постоје оправдани разлози да 
ће се проналаском тачно одређених лица или 
ствари разјаснити спорне околности; привре-
мено одузме предмете који могу послужити као 
доказ у кривичном поступку; ради саслушања 
осумњиченог, на околности кривичног дела 
које му се ставља на терет, позива осумњиче-
ног захтевајући његово принудно довођење; 
обавља друге потражне и доказне радње, осим 
ограничења кретања. На основу прикупљених 
обавештења, саставља кривичну пријаву са 
доказима проистеклим из оперативног посту-
пања и подноси је јавном тужиоцу. Уколико 
предузимањем појединих радњи, утврди да 
одређене чињенице и околности које могу бити 
од интереса за кривични поступак, без довољ-
но елемената за постојање основа сумње да је 
извршено пореско кривично дело, дужан је да 
сачини извештај и достави надлежном јавном 
тужилаштву заједно са службеном белешком о 
предузетим мерама у складу са законом. У циљу 
што квалитетнијег обављања послова који су 
му поверени, дужан је да прати измене и праксу 
примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усаврша-
ва за област откривања и сузбијања пореског 
криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, 
тајности, објективности, ефикасности и рацио-
налности у раду, заштите извора и сазнања, као 
и других начела и принципа криминалистике. 
Дужан је да полицијске послове врши у усло-
вима повећане опасности за живот и здравље, 
да по налогу непосредног руководиоца ради 
дуже од утврђеног радног времена, у непра-
вилним временским циклусима, у дане држав-
них и других празника и нерадним данима. По 
налогу шефа одсека, извршава и друге послове 
и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
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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, 
радно искуство у струци од најмање 7 година, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд

3. Радно место инспектор за 
оперативни рад, у звању  

порески саветник
Централа Пореске управе,  
Сектор пореске полиције,  

Оперативно одељење Нови Сад,  
Одсек Нови Сад за спровођење 

оперативних акција у оперативном 
одељењу, са седиштем Нови Сад

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са 
мање сложеним оперативним предметима, као 
и предметима који се односе на сузбијање сиве 
економије, а раде се у сарадњи са пореском 
контролом и другим државним органима, непо-
средно учествује у сталним акцијама у циљу 
сузбијања и праћења одређене криминалне 
делатности која се предузимају на локалном 
нивоу. У складу са законима и овлашћењима 
пореске полиције, непосредно примењује мере 
и радње чији је циљ прикупљање информација 
оперативног и доказног значаја о мање сложе-
ним пореским кривичним делима и откривању 
њихових извршилаца, као и интересантним 
појавама у вези са пореским кривичним дели-
ма. Сачињава писани оперативни извештај, који 
садржи оперативна сазнања о лицима, групама, 
објектима, криминалним активностима, појава-
ма и догађајима прикупуљеним из отворених и 
затворених извора. Оперативну информацију 
сачињава одмах по сазнању везаном за кри-
вично дело или учиниоца или сазнању за кон-
кретан догађај, али не располаже са довољ-
но доказа о извршеном кривичном делу или 
његовом учиниоцу, која по својој садржини 
захтева проверавање и примену оперативних 
средстава и мера. По задужењу са предметом 
а пре почетка обављања непосредног опера-
тивног рада сачињава оперативни план рада. 
Ради расветљавања пореских кривичних дела и 
прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности 
података до којих је дошао, коришћењем закон-
ских овлашћења, уз примену принципа крими-
налистике и коришћење оперативно-тактичких, 
техничких и доказних мера и радњи и метода 
рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и окол-
ностима; врши преглед одређених објеката и 
просторија, превозних средстава, путника и 
пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу пос-
лужити као доказ у откривању пореских кри-
вичних дела, опсервацију и оптичка снимања 
одређених објеката и транспортних средстава 
као и безбедоносно интересантних пунктова где 
се основано може очекивати документовање 
података од значаја за расветљавање пореских 
кривичних дела; остварује увид у документа-
цију државних органа, предузећа, радњи и дру-
гих правних лица; врши претрес стана послов-
них и других просторија, превозних средстава и 
лица на основу претходно прибављене наред-
бе суда; даје предлог да се распише потрага 
за лицима и стварима, када постоје оправдани 
разлози да ће се проналаском тачно одређених 
лица или ствари разјаснити спорне околности; 
привремено одузме предмете који могу пос-
лужити као доказ у кривичном поступку; ради 
саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, пози-

ва осумњиченог захтевајући његово принудно 
довођење; обавља друге потражне и доказне 
радње, осим ограничења кретања. На основу 
прикупљених обавештења, сас¬тавља кривич-
ну пријаву са доказима проистеклим из опера-
тивног поступања и подноси је јавном тужиоцу. 
Уколико предузимањем појединих радњи, утвр-
ди да одређене чињенице и околности које могу 
бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, дужан 
је да сачини извештај и достави надлежном јав-
ном тужилаштву заједно са службеном белеш-
ком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова 
који су му поверени, дужан је да прати измене 
и праксу примене прописа од значаја за опера-
тивни рад пореске прописе, као и да се струч-
но усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, 
дужан је да се придржава начела законитости, 
истинитости, тајности, објективности, ефикас-
ности и рационалности у раду, заштите извора 
и сазнања, као и других начела и принципа кри-
миналистике. Дужан је да полицијске послове 
врши у условима повећане опасности за живот 
и здравље, да по налогу непосредног руково-
диоца ради дуже од утврђеног радног времена, 
у неправилним временским циклусима, у дане 
државних и других празника и нерадним дани-
ма. По налогу шефа одсека, извршава и друге 
послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвенохуманистичких и 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од најмање 3 године, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

4. Радно место млађи инспектор за 
оперативни рад, у звању  
млађи порески саветник

Централа Пореске управе, Сектор 
пореске полиције, Оперативно одељење 

Нови Сад, Одсек за оперативни рад 
Зрењанин, са седиштем Зрењанин

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са 
мање сложеним оперативним предметима, 
непосредно учествује у раду по оперативним 
предметима по којима поступају инспектори у 
вишим звањима, непосредно учествује у пред-
метима који се односе на сузбијање сиве еко-
номије, а раде се у сарадњи са пореском кон-
тролом и другим државним органима. У складу 
са законима и овлашћењима пореске полиције, 
непосредно примењује мере и радње чији је 
циљ прикупљање информација оперативног 
и доказног значаја о мање сложеним порес-
ким кривичним делима и откривању њихових 
извршилаца, као и интересантним појавама у 
вези са пореским кривичним делима. Сачиња-
ва писани оперативни извештај, који садржи 
оперативна сазнања о лицима, групама, објек-
тима, криминалним активностима, појавама 
и догађајима прикупуљеним из отворених и 
затворених извора. Оперативну информацију 
сачињава одмах по сазнању везаном за кри-
вично дело или учиниоца или сазнању за кон-
кретан догађај, али не располаже са довољ-
но доказа о извршеном кривичном делу или 
његовом учиниоцу, која по својој садржини 

захтева проверавање и примену оперативних 
средстава и мера. По задужењу са предметом 
а пре почетка обављања непосредног опера-
тивног рада сачињава оперативни план рада. 
Ради расветљавања пореских кривичних дела и 
прикупљања доказа о њиховим извршиоцима, 
документује и врши провере веродостојности 
података до којих је дошао, коришћењем закон-
ских овлашћења, уз примену принципа крими-
налистике и коришћење оперативно-тактичких, 
техничких и доказних мера и радњи и метода 
рада: позива и саслушава грађане ради при-
купљања обавештења о чињеницама и окол-
ностима; врши преглед одређених објеката и 
просторија, превозних средстава, путника и 
пртљага када се основано може претпостави-
ти да се могу пронаћи предмети који могу пос-
лужити као доказ у откривању пореских кри-
вичних дела, опсервацију и оптичка снимања 
одређених објеката и транспортних средстава 
као и безбедоносно интересантних пунктова где 
се основано може очекивати документовање 
података од значаја за расветљавање пореских 
кривичних дела; остварује увид у документа-
цију државних органа, предузећа, радњи и дру-
гих правних лица; врши претрес стана послов-
них и других просторија, превозних средстава и 
лица на основу претходно прибављене наред-
бе суда; даје предлог да се распише потрага 
за лицима и стварима, када постоје оправдани 
разлози да ће се проналаском тачно одређених 
лица или ствари разјаснити спорне околности; 
привремено одузме предмете који могу пос-
лужити као доказ у кривичном поступку; ради 
саслушања осумњиченог, на околности кри-
вичног дела које му се ставља на терет, пози-
ва осумњиченог захтевајући његово принудно 
довођење; обавља друге потражне и доказне 
радње, осим ограничења кретања. На основу 
прикупљених обавештења, саставља кривичну 
пријаву са доказима проистеклим из операти-
вног поступања и подноси је јавном тужиоцу. 
Уколико предузимањем појединих радњи, утвр-
ди да одређене чињенице и околности које могу 
бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, дужан 
је да сачини извештај и достави надлежном јав-
ном тужилаштву заједно са службеном белеш-
ком о предузетим мерама у складу са законом. 
У циљу што квалитетнијег обављања послова 
који су му поверени, дужан је да прати измене 
и праксу примене прописа од значаја за опера-
тивни рад пореске прописе, као и да се струч-
но усавршава за област откривања и сузбијања 
пореског криминала. У извршавању послова, 
дужан је да се придржава начела законитости, 
истинитости, тајности, објективности, ефикас-
ности и рационалности у раду, заштите извора 
и сазнања, као и других начела и принципа кри-
миналистике. Дужан је да полицијске послове 
врши у условима повећане опасности за живот 
и здравље, да по налогу непосредног руково-
диоца ради дуже од утврђеног радног времена, 
у неправилним временским циклусима, у дане 
државних и других празника и нерадним дани-
ма. По налогу шефа одсека, извршава и друге 
послове и задатке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких наука 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, завр-
шен приправнички стаж или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин
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5. Радно место самостални 
инспектор за оперативни рад, у 
звању виши порески саветник

Централа Пореске управе,  
Сектор пореске полиције, Оперативно 

одељење Крагујевац, Одсек Крагујевац 
за спровођење оперативних акција  

у оперативном одељењу,  
са седиштем Крагујевац

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са 
најсложенијим оперативним предметима, као и 
у предметима по којима радње предузима више 
одсека из оперативног одељења, такође и у 
предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државним органима, 
непосредно учествује у сталним и повременим 
акцијама у циљу сузбијања и праћења одређе-
не криминалне делатности које се предузимају 
на локалном и републичком нивоу. У складу са 
законима и овлашћењима пореске полиције, 
непосредно примењује мере и радње чији је циљ 
прикупљање информација оперативног и доказ-
ног значаја о сложенијим пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као 
и интересантним појавама у вези са пореским 
кривичним делима. Сачињава писани оператив-
ни извештај, који садржи оперативна сазнања о 
лицима, групама, објектима, криминалним актив-
ностима, појавама и догађајима прикупуљеним 
из отворених и затворених извора. Оперативну 
информацију сачињава одмах по сазнању веза-
ном за кривично дело или учиниоца или саз-
нању за конкретан догађај, али не располаже са 
довољно доказа о извршеном кривичном делу 
или његовом учиниоцу, која по својој садржи-
ни захтева проверавање и примену оперативних 
средстава и мера. По задужењу са предметом а 
пре почетка обављања непосредног операти-
вног рада сачињава оперативни план рада. Ради 
расветљавања пореских кривичних дела и при-
купљања доказа о њиховим извршиоцима, доку-
ментује и врши провере веродостојности пода-
така до којих је дошао, коришћењем законских 
овлашћења, уз примену принципа криминалис-
тике и коришћење оперативно-тактичких, тех-
ничких и доказних мера и радњи и метода рада: 
позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, пре-
возних средстава, путника и пртљага када се 
основано може претпоставити да се могу про-
наћи предмети који могу послужити као доказ 
у откривању пореских кривичних дела, опсер-
вацију и оптичка снимања одређених објеката 
и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може 
очекивати документовање података од значаја 
за расветљавање пореских кривичних дела; ост-
варује увид у документацију државних органа, 
предузећа, радњи и других правних лица; врши 
претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претход-
но прибављене наредбе суда; даје предлог да 
се распише потрага за лицима и стварима, када 
постоје оправдани разлози да ће се проналас-
ком тачно одређених лица или ствари разјаснити 
спорне околности; привремено одузме предме-
те који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на 
околности кривичног дела које му се ставља на 
терет, позива осумњиченог захтевајући његово 
принудно довођење; обавља друге потражне и 
доказне радње, осим ограничења кретања. На 
основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из опе-
ративног поступања и подноси је јавном тужио-
цу. Уколико предузимањем појединих радњи, 
утврди да одређене чињенице и околности које 
могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, дужан је 
да сачини извештај и достави надлежном јавном 

тужилаштву заједно са службеном белешком о 
предузетим мерама у складу са законом. У циљу 
што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу 
примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усаврша-
ва за област откривања и сузбијања пореског 
криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, 
тајности, објективности, ефикасности и рацио-
налности у раду, заштите извора и сазнања, као 
и других начела и принципа криминалистике. 
Дужан је да полицијске послове врши у усло-
вима повећане опасности за живот и здравље, 
да по налогу непосредног руководиоца ради 
дуже од утврђеног радног времена, у неправил-
ним временским циклусима, у дане државних и 
других празника и нерадним данима. По налогу 
шефа одсека, извршава и друге послове и задат-
ке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке 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 чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, рад-
но искуство у струци од најмање 7 година, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

6. Радно место самостални 
инспектор за оперативни рад, у 
звању виши порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор 

пореске полиције, Оперативно одељење 
Крагујевац, Одсек за оперативни рад 

Краљево, са седиштем Нови Пазар
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у вези са 
најсложенијим оперативним предметима, као и 
у предметима по којима радње предузима више 
одсека из оперативног одељења, такође и у 
предметима који се раде у сарадњи са порес-
ком контролом и другим државним органима, 
непосредно учествује у сталним и повременим 
акцијама у циљу сузбијања и праћења одређе-
не криминалне делатности које се предузимају 
на локалном и републичком нивоу. У складу са 
законима и овлашћењима пореске полиције, 
непосредно примењује мере и радње чији је циљ 
прикупљање информација оперативног и доказ-
ног значаја о сложенијим пореским кривичним 
делима и откривању њихових извршилаца, као 
и интересантним појавама у вези са пореским 
кривичним делима. Сачињава писани оператив-
ни извештај, који садржи оперативна сазнања о 
лицима, групама, објектима, криминалним актив-
ностима, појавама и догађајима прикупуљеним 
из отворених и затворених извора. Оперативну 
информацију сачињава одмах по сазнању веза-
ном за кривично дело или учиниоца или саз-
нању за конкретан догађај, али не располаже са 
довољно доказа о извршеном кривичном делу 
или његовом учиниоцу, која по својој садржи-
ни захтева проверавање и примену оперативних 
средстава и мера. По задужењу са предметом а 
пре почетка обављања непосредног операти-
вног рада сачињава оперативни план рада. Ради 
расветљавања пореских кривичних дела и при-
купљања доказа о њиховим извршиоцима, доку-
ментује и врши провере веродостојности пода-
така до којих је дошао, коришћењем законских 
овлашћења, уз примену принципа криминалис-
тике и коришћење оперативно-тактичких, тех-
ничких и доказних мера и радњи и метода рада: 
позива и саслушава грађане ради прикупљања 
обавештења о чињеницама и околностима; врши 
преглед одређених објеката и просторија, пре-

возних средстава, путника и пртљага када се 
основано може претпоставити да се могу про-
наћи предмети који могу послужити као доказ 
у откривању пореских кривичних дела, опсер-
вацију и оптичка снимања одређених објеката 
и транспортних средстава као и безбедоносно 
интересантних пунктова где се основано може 
очекивати документовање података од значаја 
за расветљавање пореских кривичних дела; ост-
варује увид у документацију државних органа, 
предузећа, радњи и других правних лица; врши 
претрес стана пословних и других просторија, 
превозних средстава и лица на основу претход-
но прибављене наредбе суда; даје предлог да 
се распише потрага за лицима и стварима, када 
постоје оправдани разлози да ће се проналас-
ком тачно одређених лица или ствари разјаснити 
спорне околности; привремено одузме предме-
те који могу послужити као доказ у кривичном 
поступку; ради саслушања осумњиченог, на 
околности кривичног дела које му се ставља на 
терет, позива осумњиченог захтевајући његово 
принудно довођење; обавља друге потражне и 
доказне радње, осим ограничења кретања. На 
основу прикупљених обавештења, саставља кри-
вичну пријаву са доказима проистеклим из опе-
ративног поступања и подноси је јавном тужио-
цу. Уколико предузимањем појединих радњи, 
утврди да одређене чињенице и околности које 
могу бити од интереса за кривични поступак, без 
довољно елемената за постојање основа сумње 
да је извршено пореско кривично дело, дужан је 
да сачини извештај и достави надлежном јавном 
тужилаштву заједно са службеном белешком о 
предузетим мерама у складу са законом. У циљу 
што квалитетнијег обављања послова који су му 
поверени, дужан је да прати измене и праксу 
примене прописа од значаја за оперативни рад 
пореске прописе, као и да се стручно усаврша-
ва за област откривања и сузбијања пореског 
криминала. У извршавању послова, дужан је да 
се придржава начела законитости, истинитости, 
тајности, објективности, ефикасности и рацио-
налности у раду, заштите извора и сазнања, као 
и других начела и принципа криминалистике. 
Дужан је да полицијске послове врши у усло-
вима повећане опасности за живот и здравље, 
да по налогу непосредног руководиоца ради 
дуже од утврђеног радног времена, у неправил-
ним временским циклусима, у дане државних и 
других празника и нерадним данима. По налогу 
шефа одсека, извршава и друге послове и задат-
ке у складу са законом.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке 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 чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, рад-
но искуство у струци од најмање 7 година, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Нови Пазар

7. Радно место оперативни послови 
комерцијале 1, у звању  
виши порески референт

Централа Пореске управе, Сектор 
за материјалне ресурсе, Одељење 
за комерцијалне послове, Одсек за 
истраживање тржишта, контролу  
и реализацију уговорних обавеза,  

са седиштем Централа
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове праћења реали-
зације уговора закључених у поступцима јавних 
набавки и набавки на које се закон не примењује. 
Проверава рачуне доспеле за плаћање у складу 
са уговором. Врши евидентирање и комплети-
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рање рачуна са потребном документацијом и даје 
их на плаћање. Одговара за тачност података 
које уноси и обрађује, за благовременост посту-
пања, све у складу са закљученим уговорима. 
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: ССС – друштвеног или техничко-техно-
лошког смера, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд

8. Радно место начелник одељења, у 
звању главни порески саветник
Централа Пореске управе, Сектор 
за материјалне ресурсе, Одељење 

за магацинско пословање и послове 
ресторана, са седиштем Крагујевац

1 извршилац

Опис послова: Руководи радом одељења. Обје-
дињава и усмерава рад организационих једини-
ца у саставу одељења. Обавља најсложеније 
послове у Одељењу и остварује сарадњу са 
Одељењем за поступање са робом. Предлаже 
планове рада, циљеве, задатке и мере за уна-
пређење рада Одељења и пословних процеса 
за које је надлежан. Прати прописе, предла-
же израду процедура и пословних процеса из 
области рада Одељења и даје мишљење коор-
динатору Одељења и извршиоцима за примену 
истих. Одређује динамику извршавања приори-
тетних послова и редовних задатака. Даје пред-
лог за прописивање правила за поступање и 
организацију рада у магацинима Пореске упра-
ве. Даје иницијативу шефу Одсека за магацинско 
пословање за контролу рада појединих магаци-
на. Даје предлоге координатору за унапређење 
услова пословања у магацинима и складиштима 
Пореске управе. Одговара за контролу примене 
закона у одсецима којима руководи. Обавља и 
друге послове по налогу помоћника директора и 
координатора за управљање робом.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економскe или правне науке или високо 
образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких 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, 
положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од најмање 9 годинa, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, про-
вера посебних функционалних компетенција, 
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. 

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провераваће се путем теста, на рачу-
нару.

• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака практичним радом на рачунару,
• пословна комуникација – провераваће се писа-
ном симулацијом на рачунару.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовањa знања и вештина у основа-
ма 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 оригиналу 
или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то:

За радно место под редним бројем 1 виши 
инспектор за обавештајни рад проверавају 
се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – послови обавештајног рада и опе-
ративне аналитике (прикупљање, унос у базу, 
обрада и анализа информација и извештаја из 
доступних извора (отворених и затворених) при-
меном обавештајних и криминалистичких мето-
да; контрола тачности података и информација, 
упоређивање, повезивање и допуну са другим 
подацима и информацијама) провераваће се 
путем симулације у писаном облику;
2. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – послови откривања пореских кри-
вичних дела и њихових извршилаца (основи 
кривичног поступка и предистражни поступак, 
основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације у писаном облику;
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о ПДВ, Закон 
о порезу на доходак грађана) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 2 само-
стални инспектор пореске полиције прове-
равају се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови откривања пореских кри-
вичних дела и њихових извршилаца (основи 
кривичног поступка и предистражни поступак, 
основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације у писаном облику;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско аналитичких послова (ex 
ante и ex post анализу ефеката јавних политика 
кроз прописе, прикупљање и обраду података 
из различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем симулације 
у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији, Закон о ПДВ, Закон 
о порезу на доходак грађана) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 3 
инспектор за оперативни рад проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови откривања пореских кри-
вичних дела и њихових извршилаца (основи 
кривичног поступка и предистражни поступак, 
основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације у писаном облику;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско аналитичких посло-
ва (израда секторских анализа, прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о ПДВ, Закон 
о порезу на доходак грађана) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 4 млађи 
инспектор за оперативни рад проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови откривања пореских кри-
вичних дела и њихових извршилаца (основи 
кривичног поступка и предистражни поступак, 
основи кривичног права) провераваће се путем 
симулације у писаном облику;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско аналитичких посло-
ва (израда секторских анализа, прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о ПДВ, Закон 
о порезу на доходак грађана) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 5 само-
стални инспектор за оперативни рад прове-
равају се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови откривања пореских кри-
вичних дела и њихових извршилаца (основи кри-
вичног поступка и предистражни поступак, осно-
ви кривичног права, принципи криминалистике 
и коришћење оперативно-тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско аналитичких посло-
ва (израда секторских анализа, прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о ПДВ, Закон 
о порезу на доходак грађана) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 6 само-
стални инспектор за оперативни рад прове-
равају се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови откривања пореских кри-
вичних дела и њихових извршилаца (основи кри-
вичног поступка и предистражни поступак, осно-
ви кривичног права, принципи криминалистике 
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и коришћење оперативно-тактичких, техничких 
и доказних мера и радњи и метода рада) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско аналитичких посло-
ва (израда секторских анализа, прикупљање 
и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) прове-
раваће се путем симулације у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о ПДВ, Закон 
о порезу на доходак грађана) провераваће се 
путем симулације у писаном облику.

За радно место под редним бројем 7 опе-
ративни послови комерцијале 1 проверавају 
се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови јавних набавки (Методо-
логија за праћење извршења уговора) провера-
ваће се путем симулације у писаном облику;
2. Посебна фунционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о буџету РС) провераваће се путем 
симулације у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности органа (Закон 
о пореском поступку и пореској администрацији) 
провераваће се путем симулације у писаном 
облику.

За радно место под редним бројем 8 начел-
ник одељења проверавају се следеће посебне 
функционалне компетенције:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско аналитичких послова 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информа-
ција) провераваће се путем симулације у писа-
ном облику;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови руковођења (организа-
ционо понашање) провераваће се путем симула-
ције у писаном облику;
3. Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско материјалних посло-
ва (Буџетски систем РС) провераваће се путем 
симулације у писаном облику.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције за радна места под 
редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 из става II 
текста конкурса (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) провераваће 
се путем: психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радно место под 
редним бројем 8 из става II текста конкурса 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, управљање људским ресурсима) 
провераваће се путем: психометријских тестова 
и интервјуа базираног на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Попуњен 
Образац пријаве на конкурс шаље се поштом на 
адресу Министарства финансија – Пореска упра-
ва, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5 или се 

предаје непосредно на писарницу Министарства 
финансија-Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

V Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу у периоду од 
08 до 15 сати:
Министарство финансија, Пореска управа:
Милица Тодоровић, 011/3953-426;
Никола Голубовић, 011/3953-343;
Милена Кашиковић 011/3950-678.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управаљање кадрови-
ма и Пореске управе. Штампана верзија обрасца 
пријаве доступна је на адреси Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, 
Саве Машковића 3-5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што Конкурсна комисија састави списак кандида-
та 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 назначен за доставу оба-
вештења.

IX 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 овере-
на фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема (уколико кандидат 
има више диплома са стеченим високим обра-
зовањем потребно је да достави све дипломе); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту).

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 фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-

них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, однос-
но општинским управама.

X Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству и оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о положеном држаном стручном испиту за 
рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција 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 Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка, 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 адре-
су Министарство финансија – Пореска управа, 
11000 Београд, Саве Машковића 3-5.

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

Напомена: Чланом 9 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, 157/20), прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.

За радна места под редним бројем: 3. са 
седиштем Нови Сад, 4. са седиштем Зрењанин, 
5. и 8. са седиштем Крагујевац, 6. са седиштем 
Нови Пазар из става II текста конкурса, канди-
дати који су се добровољно изјаснили о припад-
ности националној мањини у пријави у смислу 
члана 11 став 4 и 5 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима, рангира се први у односу 
на другог кандидата који има исти број бодова. 
Ако више кандидата који имају исти број бодо-
ва припада националној мањини, предност на 
ранг листи у односу на друге једнако вреднова-
не кандидате припаднике националне мањине 
има кандидат коме су са више бодова вреднова-
не понашајне компетенције, у случају једнаког 
бодовања понашајних компетенција предност 
има кандидат који је са више бодова вреднован 
на интервјуу са Комисијом. 

Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
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положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у државном органу. Пробни рад за рад-
ни однос на неодређено време траје шест месе-
ци – државни службеник на пробном раду који 
је засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа. 

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести почев од 07.11.2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2. 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Министарства финансија Пореске 
управе, Београд, Краља Милана 5.

Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте е-mail адресе и 
бројеве телефона, које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни 
Пореске управе, на порталу e-управе, у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и на интернет страни Службе за 
управљање кадровима.

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.

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20) члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број 112-7594/2022 од 30. септембра 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

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

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку  
пословима ликвидатуре

у Групи за финансијске послове,  
у Одељењу за финансијско материјалне 

послове, сарадник
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и контролу тачно-
сти и исправности рачуноводствене документа-
ције; припрема и обрађује захтеве за плаћање 
по различитим основама и евидентира и прати 
рокове за измирење обавеза; припрема пропи-
сане обрасце за подношење пореским службама, 
врши обрачун службених путовања у земљи и 
обрачун пореза и доприноса и других обавеза; 
попуњава пореске пријаве и учествује у вођењу 
аналитичке евиденције и усклађивању податка 
са књиговодственом евиденцијом; води евиден-
ције из делокруга рада и извештава о изврше-
ним активностима; припрема и обрађује доку-
ментацију за пословне промене исказане на 
изводима рачуна; контролише електронске нало-
ге за плаћање и аутоматске налоге за књижење; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
области друштвено хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године и 
најмање три године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места 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 рачуна-
ру),
• пословна комуникацијa – провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и 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 сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада: студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се писмено путем писане 
симулације;
– Посебна функционална компетенција за област 
рада – финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије и терминологија, 
стандарди, методе и процедуре из области 
буџетског рачуноводства и извештавања) – про-
верава се писмено путем писане симулације;
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Закон о буџетском систему, Закон о 
порезу на доходак грађана и Уредба о буџетском 
рачуноводству – провераваће се писмено путем 
писане симулације.

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

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет), 
провераваће се путем психометријских тестова 
– стандардизовани инструмент (писмено), узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетен-
цијама (усмено).

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

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

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

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

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

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

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.
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XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство) и оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државних орга-
на у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу.

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

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

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

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) 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 евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу 
изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, 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 наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, Бео-
град.

XIV Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада.

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

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 1. септембра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на e-mail адресе или контакт телефоне 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће се 
обавити у Служби за управљање кадровима, у 
Палати „Србија” Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Генералног секретаријата Владе (Немањина 
11). Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или e-mail адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на web страници Гене-
ралног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на 
web страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, web страници 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 дискриминације 
и на особе женског пола.
Обрасци пријаве на конкурс, могу се преузети 
на званичној интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији на 
писарници Генералног секретаријата Владе, Бео-
град, Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-11061/2021 од 30. новембра 
2021. године, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за административне 
послове, разврстано у звање 

референт
Сектор за дигитализацију  

у просвети и науци
1 извршилац

Опис послова: Прима, прегледа, распоређује, 
евидентира и доставља акта у рад; води дело-
водник поверљивих предмета и чува печате и 
штамбиље; припрема материјале за учешће на 
састанцима и води евиденције од значаја за 
рад Сектора; стара се о набавци канцеларијс-
ког материјала за потребе Сектора; обавља 
послове везане за службена путовања запосле-
них; обавља административне послове за пот-
ребе комисија и других радних тела из области 
образовања; стара се о потписивању аката и 
записника; даје основна обавештења странка-
ма о решавању њихових захтева, врши пријем 
странака, организује састанке и води записнике 
по налогу помоћника министра; обавља и друге 
послове по налогу помоћника министра.

Услови: Образовање стечено у средњој школи и 
радно искуство у струци од најмање две године, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, про-
вера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном 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 наредној 
фази изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писано),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару),
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште 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 оригиналу 
или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (канцеларијско 
пословање и методе и технике прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података) провераваће се путем симулације 
(писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежности 
органа (Закон о државној управи) провераваће 
се путем симулације (писано).

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

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) провера-
ваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја или у штампаној верзији на писарници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што Конкурсна комисија састави списак кандида-
та 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 оба-
вештења.

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

V Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови”.

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

VII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Драгица 

Милошевић, телефон: 011/3631-256 и Ивана 
Мутавџић, телефон: 011/3610-287.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти којима се доказује на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, однос-
но општинским управама. 

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција 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 Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-

ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 1. новембра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или електронске 
адресе) које наведу у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, у Палати 
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Београд, Захумска бр. 14. 

Учесници конкурса који успешно прођу једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или електронске адресе) које наведу у својим 
пријавама. 

Напомене: 
Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кандида-
та врши 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. Проб-
ни рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци. 
Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар просвете, науке и техно-
лошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-управе, на огласној табли, web стра-
ници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Администрација и управа

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ 
С МЕДИЈИМА

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 интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-6710/2022 од 30.08.2022. 
године, Канцеларија за сарадњу с медијима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се раднo местo попуњава: 
Канцеларија за сарадњу с медијима, Београд, 
Немањина 11.

II Раднo местo којe се попуњава:

Радно место новинара,  
у звању саветник

у Прес служби
1 извршилац

Опис послова: Обавља редовну комуника-
цију са PR менаџерима министарстава, посеб-
них организација и служби Владе у циљу 
прикупљања информација и података о актив-
ностима Владе; обрађује прикупљене подата-
ке и информације и стара се о њиховом бла-
говременом и квалитетном објављивању у 
медијима ради информисања јавности о раду 
Владе, посебних организација и служби Владе; 
успоставља сталне контакте са новинарима и 
редакцијама ради организовања конферен-
ција за новинаре; организује путовања нови-
нара ради праћења медијских кампања Владе 
изван Београда; прати новинаре на путовањи-
ма у циљу пружања непосредне организационе 
подршке; посредује у захтевима медија пре-
ма Влади; обавља и друге послове по налогу 
начелника Прес службе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање три године радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, про-
вера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

Кандидат који не испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције или 
се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције, искључује се из даљег тока 
изборног поступка, о чему ће бити обавештен на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација – провераваће се писа-
ном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост”, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и 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. Конкурсна комисија ће на основу при-
ложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложи-
ли уместо тестовне провере, односно Конкурсна 
комисија може одлучити да се кандидату ипак 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављани доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на web страници Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:
1) Посебна функционална компетенција 
за област рада послови односа с јавношћу 
(менаџмент догађаја, односи с медијима) – про-
вераваће се путем симулације (писано).
2) Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – Прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Уредба о 
оснивању Канцеларије за сарaдњу с медијима) – 
провераваће се путем симулације (писано).
3) Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – Прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о Влади и Пословник 
о раду Владе) – провераваће се путем симула-
ције (писано).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Канцеларије за 
сарадњу с медијима, www.kzsm.gov.rs

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) – провера-
ваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираног на компетенцијама.

4. 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).

IV Рок за подношење пријава је осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови”.

V Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 

и Канцеларије за сарадњу с медијима или у 
штампаној верзији на писарници Канцеларије за 
сарадњу с медијима, Немањина 11, Београд.

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

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави 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 „Образац 
пријаве”.

VI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења којим се потврђује стручна спрема која је 
наведена у условима за радно место; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (уколико кандидат има положен 
државни стручни испит) / кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеном правосудном испиту; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство).

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама. Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази који се прилажу морају бити на јези-
ку и писму који је у службеној употреби држав-
них органа Републике Србије, тако да се уз 
исправу сасатављену на страном језику прилаже 
прописани оверен превод на српски језик.

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, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
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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 пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

Више о радном искуству и потврди од послода-
вца коју је потребно поднети у оквиру конкур-
сне документације за рад у органима државе 
управе погледајте Мапу изборног поступка у 
делу Кутак на адреси https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate у одељку Предаја докумена-
та. У оквиру корака Предаја докумената можете 
преузети шаблон потврде коју послодавац може 
да попуни.

VII 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, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка.

Докази се достављају на адресу Канцеларије 
за сарадњу с медијима, 11000 Београд, Нема- 
њина 11.

VIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 31. oктобра 2022. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које 
су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, Палатa „Србија” Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Канцеларије за сарадњу 
с медијима (Немањина 11). Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
електорнске адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

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

XI Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Сања Виг, тел. 011/3610-155, Канце-
ларија за сарадњу с медијима, од 10.00 до 13.00 
часова.

XII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Канцеларијa за 

сарадњу с медијима, 11000 Београд, Немањина 
бр.11, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места (назив радног 
места)”.

НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.kzsm.gov.rs) и огласној табли Канце-
ларије за сарадњу с медијима, интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 
И ИНФОРМИСАЊА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21) и Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-4099/2022 од 30. маја. 2022. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство културе и информисања, Београд, 
Влајковићева 3. 

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за развој  
технолошких решења

у Групи за заштиту и дигитализацију 
културног наслеђа, у Сектору за заштиту 

културног наслеђа и дигитализацију,  
у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове прикупљања 
и обрађује податке ради праћења компара-
тивних техничких и организационих решења; 
утврђује податке релевантне за анализу ефе-
ката рада постојећих средстава и система за 
дигитализацију и континуирано прати њихове 
ефикасне примене; израђује делове елабората, 
програма и планова за предлагање нових тех-
нолошких и процедуралних решења у области 
дигитализације; учествује у припреми и реали-
зацији пројектне документације за реализацију 
пројектно-орјентисаног финансирања пројеката 
дигитализације у области културе и уметности; 
прати и истражује промене и појаве о примени 
најновијих технолошких решења у временски и 
финансијски ефикасном достизању зацртаних 
циљева; учествује у изради тендерских захтева; 

учествује у раду тендерских комисија; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука, 
природно-математичких или друштвено хуманис-
тичких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; радно иску-
ство у струци од најмање три године; положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

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

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

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређених 
компетенција у једној фази изборног поступ-
ка може да учествује у провери следећих ком-
петенција у истој или наредној фази изборног 
поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – про-
вераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу- 
нару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

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

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

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
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међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови – при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација 
– провераваће се писано путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Правилник о ближим условима за 
дидгитализацију културног наслеђа у Републици 
Србији) – провераваће се писано путем симула-
ције.
– Посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о буџету и Уредба о крите-
ријумима, мерилима и начину избора пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџетa РС, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе) – провераваће се 
писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
кометенција могу се наћи на интернет презента-
цији Министарства културе и информисања.

Провера понашајних компетенција (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет и управљање људским ресурсима) про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата за сва извршилачка радна места: 
Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа – 
провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу Министарство културе и 
информисања, 11000 Београд, Влајковићева 3, 
или се предају непосредно на писарницу Минис-
тарства културе и информисања, Влајковићева 
3, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Наташа Каповић, телефон: 011/2928-
950 од 11.00 до 13.00 часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Министарства културе и инфор-
мисања, интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs) или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
културе и информисања, Београд, Влајковиће-
ва бр. 3.

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

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

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

IX Докази које прилажу кандидати који  
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту), 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 управама 
као поверени посао).

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

Више о радном искуству и потврди од послодав-
ца коју је потребно поднети у оквиру конкурсне 
документације за рад у органима државе упра-
ве погледајте Мапу изборног поступка на нашем 
Кутку на адреси https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-
kandidate у одељку Предаја докумената.

У оквиру корака Предаја докумената можете 
преузети шаблон потврде коју послодавац може 
да попуни.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
др. пропис) прописано је, између осталог, да 
су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање у складу са 
законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о 
чињеницима садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да ће 
податке прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са 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 избор-
ног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

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

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев 
од 31. октобра 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србија Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источ-
но крило). Провера посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом обавиће се у просторијама Министарства 
културе и информисања. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену спро-
вођења сваке фазе изборног поступка бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или 
email адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачко радно место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. Државни службеник на пробном раду 
који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време а који нема положен 
државни стручни испит, полаже државни струч-
ни испит у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар културе и информисања.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.mki.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa културе и информисања, на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
(www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

Обра пријаве на конкурс, могу се преузети на 
званичној интернет презентацији Министарства 
културе и информисања.
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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ

11050 Београд, Војводе Тозе 31
е-mail: czrs@czrs.gov.rs

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 („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 Број: 112-5601/2022 од 29.07.2022. 
године, оглашава

JАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се раднo местo попуња-
ва: Центар за разминирање, Београд, Војводе 
Тозе 31.

II Раднo местo којe се попуњава:

Радно место за опште послове и 
извиђање, у звању саветник

Сектор за правне послове и оперативну 
подршку, место рада у Београду

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и изради 
општих и појединачних аката; врши администра-
тивне и опште послове за конкурсну комисију 
Центра и комисију за реализацију међународних 
тендера; координира пријем и испраћај делега-
ција које посећују Центар или учествују у њего-
вим активностима; предлаже доношење акта 
о процени ризика на раду, прати остваривање 
предвиђених ризика у вези са безбедношћу на 
раду и предлаже мере за њихово отклањање; 
врши извиђање површина за које се сумња да 
су загађене касетном муницијом, минама и дру-
гим неексплодираним убојитим средствима и 
прикупља податке; учествује у одређивању гра-
ница површина за које се сумња да су загађене 
касетном муницијом, минама и другим неекспло-
дираним убојитим средствима; израђује месечне 
извештаје у вези са структуром и бројем држав-
них службеника за централну кадровску евиден-
цију; врши пријем, разврставање, евиденцију и 
архивирање предмета и поште, и води евиден-
ције о инвентару и опреми Центра, евиденције о 
одржавању и поправци опреме, возила и утрош-
ку горива, канцеларијског и другог потрошног 
материјала; обавља и друге послове по налогу 
помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на Факултету безбедности или на Кримина-
листичко-полицијском универзитету; најмање 
три године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит; као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту. 

III Место рада: Центар за разминирање, Бео-
град, Војводе Тозе 31.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, доступна 

су сва радна места и избор кандидата се врши на 
основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, прове-
ра понашајних компетенција и интервју са коми-
сијом.

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази изборног 
поступка или се не одазове позиву да учествује 
у провери једне компетенције, 
искључује се из даљег тока изборног поступка, о 
чему ће бити обавештен на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

У изборном поступку проверавају се:

1. Провера општих функционалних компе-
тенција:
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће 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 писме-
ност” (поседовању знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештина из наведених 
области, на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
– провераваће се усмено путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
из надлежности организације органа (Закон о 
министарствима) – провераваће се усмено путем 
симулације.
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи из 
делокруга радног места (Уредба о заштити од 
неексплодираних убојних средстава) – провера-
ваће се усмено путем симулације.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, 

савесност, посвећеност и интегритет) – провера-
ваће се путем психометријских тестова и интер-
вјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Центра за 
разминирање, Београд, Војводе Тозе 31 или се 
предају непосредно на писарницу Центра за раз-
минирање, Београд, Војводе Тозе бр. 31, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачких радних места”. 

VI Лице које је задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Весна Живановић, тел. 
011/3045-280. 

VII Општи услови за запослење: Држав- 
љанство Републике Србије; да је кандидат пуно-
летан; да кандидату раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови”.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Центра за разминирање или у штампаној верзији 
на писарници Центра за разминирање, Београд, 
Војводе Тозе 31.

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

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

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

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 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 приба-
вити 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.

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

Докази се достављају на адресу Центра за раз-
минирање, Београд, ул. Војводе Тозе 31. Канди-
дати који конкуришу у погледу тражених дока-
за 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 фотоко-
пији, према услову о дужини радног искуства у 
струци за радно место на које конкуришу.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, изборни поступак ће се спровести, почев 
од 01. новембра 2022. године, о чему ће канди-
дати бити обавештени писаним путем на адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом обавиће се у просторијама Центра за раз-

минирање. Кандидати ће о датуму, месту и вре-
мену спровођења сваке фазе изборног поступка 
бити обавештени на контакте (бројеве телефона 
или e-mail адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачко радно место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у прописаном року. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Центра за разминирање.
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.czrs.gov.rs) и огласној табли Цен-
тра за разминирање, на интернет 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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе.

Место рада: Београд.

Радна места које се попуњавају:

Доктор медицине за здравствену 
превенцију I у Одељењу за здравље 

запослених и безбедност на раду:
– у Одсеку за здравствену превенцију – 

2 извршиоца утврђено  
под редним бројем 08.8.1.2,

– у Одсеку за безбедност и здравље на 
раду – 1 извршилац утврђено  
под редним бројем 08.8.2.3,

– у Одсеку за хитне интервенције  
– 3 извршиоца утврђено под редним 

бројем 08.8.3.2
у акту о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова

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

Опис послова:
• организује претходне, периодичне и ванредне 
лекарске прегледе;
• води евиденцију о обављеним прегледимаи 
здравственој способности радника МУП-а;
• креира и ажурира базе података и анализира 
здравствено стање након извршених прегледа;
• обавља послове здравствене превенције (уна-
пређење и очување здравља, рана детекција 
обољења и упућивање на лечење у установе 
здравственог система РС, социјална рехабили-
тација, предлаже распоређивање на адекватно 
радно место); 
• врши санитетска обезбеђења следећих актив-
ности Министарства: санитетско обезбеђење 
бојевог гађања, санитетско обезбеђење прили-
ком транспорта и уништавања минско-експло-
зивних материја и токсичних и других материја 
опасних по живот и здравље, санитетско обез-
беђење јавних скупова где долази до наруша-
вања ЈРМ-а у већем обиму, санитетско обез-
беђење приликом посете страних државника, 
санитетска обезбеђења провера физичких спо-
собности и оперативних полицијских вешти-
на, санитетска обезбеђења у свим ванредним 
ситуацијама,санитетско обезбеђење курсева и 
обука, на терену и по отежаним временским и 
микроклиматским условима где је изложен нере-
довности у раду и других активности Министар-
ства где год је потребно ангажовање санитетске 
екипе;
• осмишљава, организује и реализује едукације 
из прве помоћи у сарадњи са надлежном органи-
зационом јединицом у Министарству;
• осмишљава, организује и реализује здравстве-
но васпитни рад;
• учествује у раду Комисије за утврђивање 
здравствене способности за наставу физичке 
обуке, проверу физичке способности и проверу 
основних полицијских вештина полицијских 
службеникa;
• учествује у раду Комисије за добијење лиценци 
за Приватно обезбеђење и детективску делат-
ност као члан – испитивач из области „Прва 
помоћ”;
• организује и реализује вакцинацију припадни-
ка МУП-а против сезoнског грипа и организује 
обавезну вакцинацију приликом одласка припад-
ника у мировне мисије, као и у случају епидемија 
већих размера;
• утврђује здравствену оправданост предлога за 
доделу солидарне помоћи;
• иницира набавку медицинских средстава и 
лекова;
• учествује у селекцији кандидата за пријем у 
образовне институције Министарства и за пријем 
у радни однос;
• по потреби врши здравствени преглед поли-
цијских службеникатоком санитетских обез-
беђења, дијагностикује, ординира терапију и 
организује транспорт до здравствене установе;
• даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта 
и предлога прописа и општих аката из делокру-
га рада; 
• спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката и 
стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у скла-
ду са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.
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Услови: Стечено високо образовање по Закону 
о универзитету у трајању од најмање 5 година 
или високо образовање стечено на интегриса-
ним основним или мастер академским студија-
ма, у обиму 360 ЕСПБ бодова, из научне области 
медицинске науке у оквиру образовно ‒ научног 
поља медицинске науке.
Као посебан услов за рад на наведеном радном 
месту захтева се Лиценца за рад Лекарске комо-
ре Србије.

Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих послова.

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су:
– знање из области рада на радном месту, у 
складу са описом посла радног места;
– познавање Закона о полицији, Закона о здрав-
ственој заштити, Закона о здравственом осигу-
рању. 

Датум оглашавања: 11.10.2022. године
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
на огласној табли Сектора за људске ресурсе, у 
дневном листу „Политика” и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 
Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писар-
ница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За 
јавни конкурс за радно место доктор медицине 
за здравствену превенцију I у Одсеку за здрав-
ствену превенцију (08.8.1.2), доктор медицине 
за здравствену превенцију I у Одсеку за безбед-
ност и здравље на раду (08.8.2.3) или доктор 
медицине за здравствену превенцију I у Одсеку 
за хитне интервенције (08.8.3.2)”.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Јован Павловић, тел. 011/2740-000, 
локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 часо-
ва, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
– Кратка биографија;
– Оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању у складу са прописаним условом у погле-
ду образовања;
– Оверена фотокопија лиценце за рад Лекарске 
коморе Србије;

– Оригинал или оверена фотокопијаизвода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
– Оригинал уверења основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци);
– Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
– Оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигу-
рање;
– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања (уко-
лико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
– Доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је нео-
пходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложeни докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управа као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 
27.10.2022. године.Овим се сматра да су сви кан-
дидати који су ушли у изборни поступак уредно 
обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 
Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење Основног и Вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
и доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 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. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3)

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

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

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

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе.

Место рада: Сремска Каменица.

Радно место које се попуњава:

Tренер за област права
Одсек за област опште теме о раду 

полиције Центар за основну полицијску 
обуку Центар за полицијску обуку, 

Сектор за људске ресурсе, утврђено 
под редним бројем 08.3.2.1.2 у акту о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству 

унутрашњих послова
1 извршилац

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

Опис послова: Обавља стручне задатке који 
захтевају стручну обраду прикупљених подата-
ка и њихово тумачење уз примену утврђених 
метода рада и процедура. Посао може да захте-
ва прикупљање информација, истраживање или 
анализу, уз известан степен креативности при 
решавању проблема или ситуација које настају 
релативно често:
• припрема и изводи наставу из области права, у 
складу са програмом и савременим стандардима 
и принципима обуке;
• израђује наставни материјал за полазнике и 
тренере;
• израђује планове реализације наставних једи-
ница (часова);
• дефинише инструменате и критеријуме вред-
новања знања полазника обуке;
• у складу са утврђеном процедуром и стандар-
дима, спроводи евалуацију наставе;
• даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта 
и предлога прописа и општих аката из делокруга 
рада; 
• спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката и 
стратешких докумената из делокруга рада;
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• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у скла-
ду са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови за радно место: Стечено високо обра-
зовање по Закону о универзитету у трајању од 
најмање 4 године или високо образовање сте-
чено на студијама првог степена – основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова из научне 
области правне науке у оквиру научног поља 
друшвено-хуманистичке науке. 

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају 
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наведене 
научне области.

Као посебан услов за рад на радном месту захте-
ва се курс за тренере.

Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137. и 138) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих послова.

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су: Познавање следећих прописа: Закон о 
полицији; Уредба о стручном оспособљавању 
и усавршавању у Министарству унутрашњих 
послова; пожељно је познавање вештина израде 
наставних програма и планова, извођење обуке 
и евалуације наставе.

Датум оглашавања: 07.10.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
на огласној табли у седишту Сектора за људске 
ресурсе и Центра за основну полицијску обуку, у 
дневном листу „Политика” и на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 
Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница 
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јавни 
конкурс за радно место тренер за област права, 
р.бр. 08.3.2.1.2”.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Јован Павловић, 011/274-0000, локал 
402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сва-
ког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
– Кратка биографија;
– Оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању у складу са прописаним условом у погле-
ду образовања;
– Оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
– Оригинал уверења основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци);
– Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
– Оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигу-
рање;
– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања (уко-
лико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
– Доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије -најмање 
годину дана непрекидно пре дана подношења 
пријаве на јавни конкурс;
– Доказ о завршеном курсу за тренере, уколико 
кандидат исто поседује;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је нео-
пходно попунити и својеручно потписати.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложeни докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управа као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 
25.10.2022. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, 

доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс и доказ о 
завршеном Курсу за тренере.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 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. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3).

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

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

Пријаву на конкурс може поднети и кандидат 
који нема завршен Курс за тренере, те ће исти 
уколико буде изабран по спроведеном јавном 
конкурсу, решењем о пријему бити обавезан да 
наведени посебан испуни у року од највише две 
године од дана пријема. а у складу са актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих послова.

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

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

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

Место рада: Управа криминалистичке полиције, 
Служба за криминалистичко-обавештајни рад, 
Одељење за прикупљање и анализу података, 
Одсек Краљево – Краљево. 

Радно место које се попуњава:

Службеник за оперативне 
евиденције, унос и обраду података I

утврђено под редним бројем 
03.2.10.1.4.2 у акту о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места 
у Министарству унутрашњих послова

1 извршилац
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Администрација и управа

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

Опис послова: прикупља, систематизује и обје-
дињује документацију и информације, врши 
њихову обраду и припрему за даљи рад и износи 
сугестије; формира базе података, ажурира их и 
користи их при обради; контролише садржај и 
квалитет докумената који се дају на поступање 
организационим јединицама МУП-а; врши струч-
но техничку обраду података и докумената; врши 
послове пријема, евиденције, припреме, дистри-
буције, материјала означених одређеним сте-
пеном тајности; врши реконструкцију предмета 
на основу базе података који се воде у случају 
нестанка докумената; рукује печатом и штам-
биљима; пружа стручно-техничку и логистичку 
подршку приликом израде извештаја, анализа 
и планских докумената; по потреби сачињава 
и води записнике у преткривичном поступку у 
складу са Закоником о кривичном поступку и дру-
гим прописима; стара се о рационалном утрош-
ку материјала; усваја принципе, нове методе и 
технике и примењује искуства најбољих примера 
из праксе у области рада; непосредно учествује 
у унапређењу стручне оспособљености запос-
лених за успешан и квалитетан рад у условима 
примене савремених средстава и метода; при-
према и израђује евиденције, анализе, извештаје 
и информације у складу са захтевима посла и 
степеном образовања; одлаже, чува и архивира 
документацију у складу са прописима; обавља и 
друге унутрашње послове који су у непосредној 
вези са полицијским пословима, а који му се ста-
ве у задатак по налогу надређеног руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање. Кан-
дидати морају да испуњавају опште услове за 
рад у државним органима предвиђене законом, 
посебне услове прописане Законом о полицији 
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова.

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су: Знање из области рада на радном месту у 
складу са описом посла радног места. 

Датум оглашавања: 04.10.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
на огласним таблама Сектора за људске ресур-
се, Управе криминалистичке полиције и Службе 
за криминалистичко-обавештајни рад, у дневном 
листу „Политика” и на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве на кон-
курс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 

Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писар-
ница СИВ-а 2 или путем поште), са назна-
ком „За јавни конкурс за радно место служ-
беник за оперативне евиденције, унос и 
обраду података I у Одсеку Краљево, Одељење 
за прикупљање и анализу података, Служба за 
криминалистичко-обавештајни рад, Управа кри-
миналистичке полиције, Дирекција полиције 
р.бр. 03.2.10.1.4.2”.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Александар Смиљевић, 011/2740-
000, локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 
часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
– Кратка биографија;
– Оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању у складу са прописаним условом у погле-
ду образовања;
– Оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
– Оригинал уверења основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци);
– Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
– Оверена фотокопија радне књижице или изво-
да из електронске базе података Централног 
регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигу-
рање;
– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања (уко-
лико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
– Доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће 
сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је нео-
пходно попунити и својеручно потписати.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложeни докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управа као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити фотоко-
пије докумената које су оверене пре 01.03.2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 
21.10.2022. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
и доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 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. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3)

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

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

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

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
11000 Београд, Немањина 22-26

тел. 011/3622-345
e-mail: zorana.colakovic@mpravde.gov.rs

Дипломирани правник
уговор о стручном оспособљавању  

до годину дана
2 извршиоца

Опис посла: радно место за подршку кадровс-
ким пословима – учествује у припреми поје-
диначних аката о правима, обавезама и дужнос-
тима запослених из радног односа; припрема 
документацију за израду појединачних аката у 
вези са службеним и студијским путовањима у 
земљи и иностранству; припрема појединачних 
аката о коришћењу годишњих одмора за запос-
лене и води евиденције у вези са утврђеним и 
искоришћеним данима; учествује у спровођењу 
поступка пријема нових запослених у Министар-
ству; стара се о роковима за годишњу регис-
трацију службених возила, роковима за про-
веру техничке исправности службених возила, 
о њиховом текућем одржавању и контролише 
оправданост извршених поправки и исправност 
достављених рачуна; припрема обавештења 
и информације, који се односе на евентуал-
не промене у раду Секретаријата и осталих 
унутрашњих јединица у Министарству; сарађује 
са Управом за заједничке послове републичких 
орагана.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области Правне науке 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 
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четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: пријаве на конкурс слати на имејл 
адресу: zorana.colakovic@mpravde.gov.rs На раз-
говор ће бити позвани само кандидати који уђу 
у најужи избор. Рок за пријављивање на конкурс 
је 31.12.2022. године.

НОВИ СА Д

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТУРИЈА
21215 Турија, Светог Саве 30

Секретар
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршена средња школа IV степен; 
најмање три године радног искуства на тим или 
сличним пословима. Поред наведених услова 
кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
Законом: да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за обављање ове дужности и да 
се против њега не води кривични поступак. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
уверење да није под истрагом; уверење да није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за обављање ове дужности; оригинал или 
оверену копију дипломе као доказ да поседује 
тражено образовање; доказ о радном искуству; 
уверење о држављанству. Молбе са личним 
подацима, кретањима у служби и важећим дока-
зима о испуњавању услова подносе се у ориги-
налу или као оверене фотокопије Савету Месне 
заједнице Турија, Светог Саве 30, Турија. Небла-
говремене и непотпуне молбе неће се узимати у 
разматрање. За ближе информације обратитити 
се на број телефона: 021/2237-016. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”.

ПАНЧЕВО

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ПАНЧЕВУ

Панчево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у којем се радно место попуња-
ва: Више јавно тужилаштво у Панчеву, Војводе 
Радомира Путника 13-15, Панчево.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место виши тужилачки 
сарадник у звању самостални 

саветник
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заме-
нику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, 
израђује тужилачке акте, узима на записник кри-
вичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, само-
стално предузима процесне радње, врши под 
надзором и по упутствима јавног тужица, однос-
но заменика јавног тужиоца послове предвиђене 
законом и другим прописима.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и најмање две године 

радног искуства у правној струци након положе-
ног правосудног испита и потребне компетенције 
за ово радно место. 

III Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак се спроводи из више обавезних фаза у који-
ма се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: 
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста),
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ – сертификат о познавањау рада на рачу-
нару) 
– пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компентенције „дигитална писменост”, ако кан-
дитат поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на осно-
ву њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару) доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након сачињавања извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционалних 
компетеција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетеција за радно место виши 
тужилачки сарадник – самостални саветник: 
– Посебна функционална компетенција у области 
рада кривичног одељења у јавном тужилаштву – 
познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност јавног тужилашт-
ва, прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информа-
ција, познавање одредаба Законика о кривичном 
поступку и Кривичног законика (провера ће се 
вршити писаним путем – тестом и усменим путем 
– разговором са кандидатом); 
– Посебна функционална компетенција у области 
рада управе у јавном тужилаштву – познавање 
релевантних прописа из делокруга рада јавног 
тужилаштва – Закона о јавном тужилаштву, 
Правилника о управи у јавним тужилаштвима и 
Закона о државним службеницима (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом и усменим 
путем – разговором са кандидатом); 
– Посебна функционална компетенција у 
области поседовања знања и вештина за израду 
нацрта јавнотужилачких одлука и других аката, 
управљање преткривичним поступком, вештине 
израда нацрта правних ставова (провера ће се 
вршити писаним путем – тестом и усменим путем 
– разговором са кандидатом); 

3. Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата рада; оријентација ка учењу и проме-
нама; изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и инегритет 
(провера ће се вршити од стране дипломираног 
психолога, на основу интервјуа базираног на 
компетенцијама).
4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дитата: Процена мотивације за рад на радном 

месту и прихватање вредности државних органа 
провераваће се путем интервјуа са комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће прове-
равати у року од три месеца, рачунајући од дана 
истека рока подношење пријава на предметни 
јавни конкурс.

IV Место рада: Више јавно тужилаштво у Пан-
чеву, Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15.

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

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

VII Образац пријаве на конкурс и докази који се 
прилажу: 
– Пријава за јавни конкурс подноси се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Вишег јавног тужилаштва у Панчеву 
www.pa.vi.jt.rs; 
– Образац пријаве мора бити својеручно потписан; 
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, стру-
чне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно исукство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима; 
– Пријава на јавни конкурс се може поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Више 
јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево, Војводе 
Радомира Путника 13-15; 
– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подноси-
лац пријаве биће обавештен о додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назачио за доставу оба-
вештења.

VIII Датум и место провера компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће се 
изборни поступак о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (адресе, бројеви 
телефона, или e-mail адресе) које су навели у 
пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у прос-
торијама Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, 
Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево, трећи 
спрат. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка, обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе поступка на контакте (бројеве телефона 
или е-маил адресе) које наведу у свом обрасцу 
пријаве.

IX Општи, остали докази које прилажу 
само кандитати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом:
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених,
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– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству,
– уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци),
– потврда да кандитату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа (или писмена изја-
ва учесника конкурса),
– оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за радно место, уве-
рење о положеном правосудном испиту,
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство),
– сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исте),
– Образац – Изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо њега (образац 
изјаве доступан на интернет страници Вишег 
јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.vi.jt.rs).

Напомена: Одредбом члана 9 и 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 чињеницима о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
правосудном испиту, уверење да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

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

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени основним судовима, судским 
јединицама, односно општинским управама као 
поврени послови) као доказ могу се приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 01. 
марта 2017. године у основним судовима однос-
но општинским управама.

X Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

XI Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Више јавно тужилаштво у Пан-
чеву, 26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 
13-15, са назнаком „За јавни конкурс – не отва-
рати”.

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

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
теција, а потом и о времену месту провере пона-
шајних компетенција и на крају обавити интервју 
са кандитатом.

Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу су: Јасмина Пет-
ровић секретар тужилаштва и Драгољуб Трајко-
вић виши тужилачки сарадник, контакт телефон 
013/345-482. 

Напомена: 
Сви докази се прилажу на српском језику, однос-
но уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене закључ-
ком. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника. 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
је именовао јавни тужилац Вишег јавног тужи-
лаштва у Панчеву.
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Вишег јавног тужилаштва у Панчеву 
www.pa.vi.jt.rs, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на 
порталу е – управе, на огласној табли, интер-
нет презентацију и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Сви изрази, појмови именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискритмина-
ције и на особе женског пола. 
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Вишег јавног 
тужилаштва у Панчеву www.pa.vi.jt.rs.

СОМБОР

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДА СОМБОРА

25000 Сомбор, Трг Светог Ђорђа 1
тел. 025/434-350

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: Представља и заступа ТОГС, орга-
низује и руководи радом ТОГС, доноси и предла-
же акте за усвајање за које је овлашћен Зако-
ном и Статутом, доноси Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мес-
та, предлаже акте које доноси управни одбор 
ТОГС-а, извршава одлуке Упавног одбора и пре-
дузима мере за њихово спровођење и учествује 
у раду Управног и Надзорног одбора, наредбода-
вац је за извршење финансијског плана, стара се 
о законитости рада, наменском коришћењу сред-
става и располагању имовином, стара се о извр-
шењу програма рада и финансијског плана, ста-
ра се о извршењу планова и уговорних обавеза 

и предузима мере за њихово извршење, одлучује 
о набавци основних средстава, одлучује о поје-
диначним правима, обавезама и одговорностима 
запослених, обавља и друге послове утврђене 
законом, статутом, општим актима и одлукама 
Скупштине Града Сомбора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном, кандидат мора да испуњава и следеће усло-
ве: 1) стечено високо образовање 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 студија-
ма на факултету, 2) радно искуство од четири 
године, од чега најмање две године на руко-
водећим пословима, 3) активно знање страног 
језика који је обухваћен наставним планом и 
програмом министарства надлежног за посло-
ве просвете, 4) да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова директора, 5) 
познавање рада на рачунару, 6) возачка дозво-
ла Б категорије. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи следећу документацију: 1) диплому 
или уверење о стеченој високој стручној спре-
ми (оверена фотокопија), 2) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), 3) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија), 4) 
уверење да кандитат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова директора, 
5) доказ о радном искуству (оверена фотоко-
пија радне књижице, уговори, решења или дру-
ге потврде) из којег се може утврдити на којим 
пословима и с којом стручном спремом је стече-
но радно искустви, 6) оверену фотокопију инде-
кса или уверења факултета о положеним испи-
тима из кога је видљиво да је кандидат слушао 
и положио испит/е из страног језика или сер-
тификата о активном знању страног језика, 7) 
биографију која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима, 8) фотокопија 
личне карте, 9) фотокопија возачке дозволе. 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
10 (десет) дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа НСЗ – часопис „Послови”. 
Јавни конкурс се оглашава у часопису „Послови”, 
на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање и на интернет страници Туристичке 
организације града Сомбора. Пријаве слати на 
адресу: Туристичка организација града Сомбора, 
Трг Цара Лазара 1, 25 000 Сомбор у затвореној 
коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по 
конкурсу за избор директора Туристичке органи-
зације града Сомбора”. Управни одбор дужан је 
да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса 
изврши избор кандидата за директора и предлог 
достави Оснивачу. На основу предлога Управног 
одбора Оснивач именује директора Туристичке 
организације града Сомбора. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне прија-
ве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи неће се узимати у разматрање. Све додатне 
информације од значаја за спровођење конкурса 
могу се добити путем телефона: 025/434-350 или 
путем мејла: info@visitsombor.org, особа за кон-
такт Татјана Савић.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Администрација и управа

СУБОТИЦА

ОПШТИНСКО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30

тел. 064/8624-476
e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Дактилограф
на привремено-повременим пословима

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство; знање рада на рачу-
нару (MS office). Пријаву за посао слати поштом, 
мејлом или телефоном: 064/8624-476.

ШАБАЦ

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У ШАПЦУ

Шабац

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Основно јавно тужилаштво у Шапцу, Карађорђе-
ва 25.

II Радно место које се попуњава: 

Административно-технички секретар 
у звању референт

Опис послова: Обавља административно-тех-
ничке послове за јавног тужиоца, прима и еви-
дентира пошту за јавног тужиоца, води уписни-
ке прописане Правилником о управи у јавним 
тужилаштвима, води евиденцију телеграма, води 
евиденцију састанака којима присуствује јавни 
тужилац и врши пријем телефонских позива за 
јавног тужиоца, прима и пријављује странке које 
траже пријем код јавног тужиоца, обрађује нало-
ге за службена путовања, чува печат и штам-
биље јавног тужилаштва, обавља и друге посло-
ве по налогу јавног тужиоца.

Услови: IV степен средње стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне ком-
петенције за ово радно место.

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

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

1. Провера општих функционалних компе-
тенција и то: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
тестом),
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару),

– пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

2. Посебне функционалне компетенције 
које ће се проверавати у изборном поступ-
ку су: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада – управа у јавном тужилаштву 
(познавање прописа релевантних за управу у 
јавном тужилаштву) – провера ће се вршити 
писаним тестом; 
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место административно-технички секретар – 
релевантни прописи из делокруга радног места 
(области знања и вештина – Правилник о упра-
ви у јавним тужилаштвима и Закон о државним 
службеницима) – провера ће се вршити писаним 
тестом; 
– Посебна функционална компетенција у области 
рада – административни послови (области знања 
и вештина – канцеларијско пословање) – прове-
ра ће се вршити разговором са кандидатом.

3. Након провере општих и посебних функ-
ционалних компетенција спровешће се 
провера понашајних компетенција, и то: 
управљање информацијама; управљање зада-
цима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање про-
фесионалних односа; давесност, посвећеност и 
интегритет 
– проверу понашајних компетенција врши дипло-
мирани психолог на основу интервјуа базираног 
на компетенцијама.

4. Након провере понашајних компетен-
ција конкурсна комисија ће обавити интер-
вју са кандидатима који подразумева разговор 
са кандидатом у циљу процене мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

Све наведене компетенције комисија ће про-
верити у року од четири месеца рачунајући од 
дана истека рока за пријаву на оглас по пре-
дметном конкурсу.

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

База питања за проверу општих функционалних 
компетенција биће објављена на интернет стра-
ници тужилаштва (http: //www.sa.os.jt.rs).

О датуму и месту провере функционалних компе-
тенција кандидати ће бити накнадно обавештени 
на начин на који су се одлучили да примају оба-
вештења у вези са конкурсом.

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

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

V Место рада: Oсновно јавно тужилаштво у 
Шапцу, Улица Карађорђева број 25, Шабац.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Основ-
но јавно тужилаштво у Шапцу, Улица Карађорђе-
ва број 25, Шабац, са назнаком: „За јавни кон-
курс” или на e-mail адресу ojtsabac@gmail.com

VII Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: референт Драгица Андрић, 
телефон 064/2648-686.

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

Пријава на конкурс у државном органу садржи: 
податке о конкурсу; личне податке; адресу ста-
новања; телефон, електронску адресу; образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца прија-
ве који су услов за заснивање радног односа; 
податак о знању рада на рачунару; податак о 
знању страног језика; додатне едукације; рад-
но искуство; посебне услове; добровољно дату 
изјаву о припадности националној мањини; 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима.

Пријава на конкурс може се поднети путем 
поште, непосредно на адресу наведену у тексту 
огласа или електронским путем на e-mail адресу 
http: //www.sa.os.jt.rs.

Пријава на конурс подноси се на својеручно пот-
писаном Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет страници Основног јавног тужилаштва 
у Шапцу http: //www.sa.os.jt.rs.

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

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

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

IX Докази који се прилажу уз пријаву за 
конкурс су: писани доказ о знању рада на рачу-
нару. Кандидати који уз образац пријаве доста-
ве писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи 
да приложени доказ не може да се прихвати као 
доказ којим се кандидат ослобађа провере ове 
компетенције.

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

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

Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.

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

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

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

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

Документа о којима се се води евиденција по 
службеној дужности су: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак; 
уверење да није осуђиван; уверење о положе-
ном државном стручном испиту.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Шапцу http: //www.sa.os.jt.rs 

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

НАПОМЕНЕ: 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком 
конкурсне комисије.

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

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање, на порталу е – управе, 
као и на интернет презентацији и огласној табли 
Основног јавног тужилаштва у Шапцу.

Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (http: //www.sa.os.jt.rs) 

УЖИЦЕ

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ
31000 Ужице, Наде Матић 4

тел. 031/513-104

Судијски помоћник – судијски 
сарадник, звање саветник

Опис послова: помаже судији у раду и рефери-
сању, проучава правна питања у вези са радом 
суда у појединим предметима, израђује нацрте 
судских одлука, узима на записник тужбе, пред-
логе и друге поднеске и изјаве странака, врши и 
друге послове било самостално било под надзо-
ром или упутствима судије и председника суда.

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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен правосудни испит и потребне компентенције 
за ово радно место.

Архивар, звање референт

Опис послова: обавља послове пријема архи-
вираних предмета и одлагање истих на одгова-
рајуће место у судској згради, даје обавештење 
странкама везано за архивиране предмете, 
води прописане књиге архивираних предмета, 
води главну књигу архиве, води књигу издатих 
и примљених предмета, поступа по захтевима 
за издавање предмета странкама, даје на увид 
архивиране списе странкама и наплаћује таксу 
за издате фотокопије из списа предмета, стара 
се о правилном чувању и одржавању тих пред-
мета по одговарајућим прописима, по тражењу 
доставља надлежним службама суда архивира-
не предмете ради увида и здруживања, а исто 
то ради и по замолницама других правосудних 
органа и других државних органа и установа а 
по претходном овлашћењу председника суда 
или лица кога председник суда овласти, обавља 
и друге послове по налогу председника суда и 
управитеља писарнице.

Услови: III или IV степен, средња школска 
спрема друштвеног, природног или техничког 
смера; најмање две године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

Записничар, звање референт

Опис послова: обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад судији, 
пише по диктату записнике на суђењима, позиве 
за рочишта, одлуке и друга писмена по дикта-
ту, доставнице и повратнице, даје на експеди-
цију наведена писмена и констатује у списима 
и електронском уписнику њихову експедицију, 
сачињава списак предмета за рочишта и истиче 
га, води евиденцију о одржаним и неодржаним 
рочиштима, води рачуна о уредности списа, уно-
си податке предвиђене Судским пословником у 
електронском уписнику, стара се о чувању и пре-
носу података, води попис списа, обавља и друге 
послове по налогу председника суда или судије 
код кога је тренутно распоређен. У погледу обез-
беђења замене одсутног записничара, поступа 
по налозима управитеља писарнице, секретара 
и председника суда.

Услови: III или IV степен, средње стручне спре-
ме, друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару, положен испит за 

дактилографа 1А или 1Б класе и положен држав-
ни стручни испит и 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.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција: 
– из области знања организација и рад државних 
органа Републике Србије (провера ће се вршити 
писаним путем – тест); тест ће саставити Коми-
сија методом случајног избора из базе питања 
(у којој су обележени и тачни одговори), која је 
објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Ужицу;
– из области знања и вештина дигитална писме-
ност (провера ће се вршити решавањем задата-
ка практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару); тест ће 
саставити Комисија методом случајног избора из 
базе задатака; кандидати ће решавати задатке 
који ће бити слични задацима објављеним на 
интернет презентацији Основног суда у Ужицу;
– из области знања и вештина пословна комуни-
кација (провера ће се вршити решавањем теста 
који ће се радити у папирној форми, заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора); тест 
ће саставити Комисија методом случајног избора 
из базе задатака; кандидати ће решавати задат-
ке који ће бити слични задацима објављеним на 
интернет презентацији Основног суда у Ужицу.

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне 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 важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештина из наведених 
области на траженом нивоу и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције 
„дигитална писменост”, неопходно је да уз обра-
зац пријаве (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *рад на рачунару*), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Конкурсна комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере, односно Комисија може одлучити 
да се кандидату ипак изврши провера наведене 
компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компе-
тенције на нивоу који је неопходан за обављање 
послова на радном месту.
Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата.

Кандидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције, искључују се из даљег 
изборног поступка. Информације о материјалу 
за припрему кандидата за проверу општих функ-
ционалних компетенција могу се наћи на интер-
нет презентацији Основног суда у Ужицу www.
ue.os.sud.rs као и на сајту Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: 

За радно место судијски помоћник – судијски 
сарадник: 1. Посебна функционална компетен-
ција: Познавање материјалних и процесних про-
писа релевантних за надлежност суда – провера 
ће се вршити писаним путем – тест. 2. Посебна 
функционална компетенција: Поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом. 3. Посебна 

www.nsz.gov.rs
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функционална компетенција: Вештине презен-
тације, вештине управљања поступком и вешти-
не извештавања у предметима – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Сваке брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се 
кандидат на тесту служи недозвољеним сред-
ствима, Комисија ће удаљити кандидата са тес-
та. У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест. Време за израду теста је 60 мину-
та). Материјал за припрему кандидата може се 
наћи на интернет презентацији суда.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом 
облику да предлог решења одређеног задатка 
које је типично за обављање послова радног 
места. Време за припрему задатка је 30 минута.

За радно место архивар: 1. Посебна функцио-
нална компетенција: Познавање прописа (Закон 
о државним службеницима и Судски пословник) 
– провера ће се вршити писаним путем – тест. 
2. Посебна функционална компетенција: Знања 
и вештине потребне за рад на пословном соф-
тверу за управљање предметима – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са канди-
датом. 3. Посебна функционална компетенција: 
Познавање прописа којима се уређује поступање 
са архивском грађом – Закон о архивској грађи 
и архивској делатности („Службени гласник РС”, 
број 6/2020) и Правилник о обрасцу архивске 
књиге („Службени гласник РС”, број 34/2022) – 
провера ће се вршити усменим путем – разговор 
са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Сваке брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се 
кандидат на тесту служи недозвољеним сред-
ствима, Комисија ће удаљити кандидата са тес-
та. У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест. Време за израду теста је 60 мину-
та. Материјал за припрему кандидата може се 
наћи на интернет презентацији суда.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом 
облику да предлог решења одређеног задатка 
које је типично за обављање послова радног 
места. Време за припрему задатка је 30 минута.

За радно место записничар: 1. Посебна функцио-
нална компетенција: Познавање прописа (Закон 
о државним службеницима и Судски пословник) 
– провера ће се вршити писаним путем – тест. 
2. Посебна функционална компетенција посе-
довање вештине куцања провераваће се прак-
тичним радом на рачунару тако што ће члан 
Комисије гласно диктирати судску одлуку коју 
ће кандидати куцати на рачунару. Сви канди-
дати ће радити исту судску одлуку а време за 
проверу је 10 минута. 3. Посебна функционална 
компетенција у области рада административни 
послови – познавање канцеларијског пословања 
– провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом. 4. Посебна функционална 
компетенција – положен испит за дактилографа 
I класе – провера ће се вршити увидом у потврду 
о положеном испиту.

Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Сваке брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се 
кандидат на тесту служи недозвољеним сред-
ствима, Комисија ће удаљити кандидата са тес-
та. У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест. Време за израду теста је 60 мину-
та. Материјал за припрему кандидата може се 
наћи на интернет презентацији суда.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом 
облику да предлог решења одређеног задатка 
које је типично за обављање послова радног 
места. Време за припрему задатка је 30 минута.

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

3. Провера понашајних компетенција: Про-
вера понашајних компетенција вршиће од стране 
дипломираног психолога, која подразумева пси-
холошку процену способности, особина личности 
и мотивација за конкретно радно место.

4. Интервју са Комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са 
кандидатима, који подразумева разговор чла-
нова комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

Врста радног односа и место рада за сва 
радна места: За сва радна места радни однос 
се заснива на неодређено време у Основном 
суду у Ужицу, Наде Матић 4, уз обавезан пробни 
рад за оне који први пут заснивају радни однос у 
државним органима. Пробни рад траје 6 месеци.

Општи услови за рад на свим радним 
местима: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учесник 
конкурса има прописану стручну спрему и да 
испуњава услове одређене законом и Правилни-
ком о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање 6 (шест) месеци.

Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Датум оглашавања: 
12.10.2022. године. 
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Ужицу, на интернет презента-
цији Основног суда у Ужицу, на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији Националне служ-
бе за запошљавање. Рок за подношење пријаве 
за конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – публикација „Посло-
ви”.
Последњи дан рока за подношење пријава је 
20.10.2022. године.
Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Осно-
вног суда у Ужицу www.ue.os.sud.rs).
Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Обра-
зац пријаве подноси се непосредно у Основном 
суду у Ужицу, Наде Матић 4, канцеларија број 17 
(пријемна канцеларија) или путем поште на исту 
адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места – назив 
радног места”.
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 којима 
се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од 3 (три) дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења.

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посебних 
функционалних компетенција, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: биографија 
са наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; за 
радно место судијски помоћник – судијски сарад-
ник у звању саветника: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном правосуд-
ном испиту; за радно место архивар – оригинал 
или оверена уверење о положеном државном 
стручном испиту у државним органима. Канди-
дат без положеног државног стручног испита 
прима се на рад под условом да тај испит поло-
жи до окончања пробног рада; за радно место 
записничар – уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима и 
уверење о положеном испиту за дактилографа 1 
класе. Кандидат без положеног државног струч-
ног испита прима се на рад под условом да тај 
испит положи до окончања пробног рада; испра-
ве којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство); потврда да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државног органа 
у коме је учесник интерног конкурса био у рад-
ном односу; оригинал уверење издато од стра-
не надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, не старије од 6 (шест) 
месеци; оригинал уверење да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
(шест) месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци; 

Други докази о стеченим знањима и вешти-
нама: Државни службеник који се пријављује 
на конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен. Сви докази се прилажу у ориги-
налу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Сви докази при-
лажу се на српском језику, односно уколико су 
на страном језику морају бити преведени на срп-
ски језик и оверени од стране овлашћеног суд-
ског тумача. Диплома којом се потврђује стручна 
спрема, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована.

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

Кандидати који не доставе податке који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на напред 
наведену адресу суда или се достављају путем 
поште са назнаком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су 
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приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести у просторијама Основног суда у Ужи-
цу, Наде Матић број 4. Кандидати ће о датуму 
и времену бити обавештени на контакте (броје-
ве телефона или е-маил адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће 
започети по истеку рока за подношење пријава.

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

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Милица Дамљановић, админстратив-
но-технички секретар Основног суда у Ужицу, 
контакт телефон 031/513-104.

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницама у којима се води служ-
бена евиденција су уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима, уверење о положеном 
правосудном испиту, уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање у којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3), да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција. 
Кандидати који су у претходне две године 
учествовали на конкурсу (конкурсима) за посао 
у државним органима и који се у пријави на кон-
курс изјасне да желе да им се признају бодо-
ви које су остварили у поступку општих функ-
ционалних и/или понашајних компетенција, уз 
пријаву на конкурс прилажу или други писани 
доказ надлежног државног органа о броју ост-
варених бодова за сваку од ових компетенција. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, Комисија ће 
одбацити решењем. 
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу и 
треје 6 (шест) месеци. Сагласно члану 9 Зако-
на о државним службеницима, прописано је да 
су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провера компетенција. 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована Одлуком председника Основног суда 
у Ужицу. Обавештавају се учесници конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Основни суд у Ужицу не 
врши дискриминацију на основу расе, боје коже, 
вере, пола, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови који су 
у овом огласу изражени у граматичком мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Овај оглас објављује се на интер-
нет презентацији и огласној табли Основног суда 

у Ужицу, на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Образац пријаве 
на конкурс, за сва радна места, може се преузе-
ти на званичној интернет презентацији Основног 
суда у Ужицу (www.ue.os.sud.rs).

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НАПРЕДАК” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22

Благајник
на одређено време

УСЛОВИ: стручна спрема: IV, средње образо-
вање у четворогодишњем трајању економске 
струке или средње образовање у трогодишњем 
трајању, природне или техничке струке. Рок за 
пријаву 8 дана.

Трговина и услуге

„МЛЕКАРА” АД – ЛОЗНИЦА
11070 Нови Београд 

Омладинских бригада 65
тел. 015/871-824, 060/841-35-35

Продавац
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно 
искуство 6 месеци. Пријаве слати на e-mail: 
mlekaraloz@mts.rs до 01.12.2022. године.

АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА 
„ДОКИНИ”

11070 Нови Београд, Земунска 18
тел. 063/208-528

Вулканизер

Ауто-перач
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна шко-
ла. Пријаве слати на e-mail: autodokini@gmail.
com у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„ДДОР НОВИ САД” АДО
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Продавац осигурања
на одређено време до 6 месеци,  

за рад у Београду
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељно искуство у продаји осигу-
рања, познавање рада на рачунару (MS Office), 
пожељна возачка дозвола Б категорије. Пријаве 
вршити преко линка; https: //www.ddor.rs/prijava-
na-konkurs/?Otvorenikonkursi=Prodavac%20
osiguranja-Beograd у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

СТУДИО ЛЕПОТЕ
„FINGERS”

11070 Нови Београд, Шпанских бораца 24
тел. 060/0131-370

Педикир – маникир
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, рад-
но искуство 6 месеци. Пријаве слати на e-mail: 
milica8113@gmail.com у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

ЗАБАВНИ ПАРК СТАРЛИ
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 56

Организатор активности  
у забавном парку

4 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним IV, VI/1 или VI/2 
степеном стручне спреме – васпитачи. Рад у 
сменама. Пријава кандидата на имејл адресу: 
starlizp@gmail.com. Рок за пријаву 01.11.2022. 
године.

„ИПОН БЕЗБЕДНОСТ” ДОО
21000 Нови Сад, Светозара Ћоровића 33

Службеник обезбеђења
на одређено време 1 месец

10 извршилаца

УСЛОВИ: Лица са завршеним III степеном стру-
чне спреме; пожељна лиценца за ФТО ЛФ1/ЛФ2 
и ППЗ. Рад у сменама, ноћни рад, рад ван прос-
торија послодавца. Пријава канидата на имејл 
адресу: ipon.logistic@gmail.com. Јављање канди-
дата на телефон: 069/799-127 или 069/799-124. 
Рок за пријаву 02.11.2022. године.

ЛИПА АУТО ДОО
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА

11000 Београд, Ружа 2д

Издавање регистрационих 
налепница

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломира-
ни правник; пожељно радно искуство. Кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 065/2088-520. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

DC 5 LUCKEY DOO
РЕСТОРАН ЛИПОВИЦА ПИНОСАВА

11000 Београд, Генерал Жданова 236

Кувар
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на контакт телефон 063/204-460. Кон-
курс остаје отворен до попуне радног места.

ФБС БЕТОЊЕРКА ДОО
18220 Алексинац, Момчила Поповића 262

Радник у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме. Опис послова: пуњење калупа арма-
туром и бетоном и чишћење истих. Заинтересо-
вани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
info@fbsbetonjerka.com или се јављају на контакт 
телефон: 062/767-356.

„ТРЕШЊЕВ ТОП”
18424 Горња Коњуша

Радник на монтажи 
и склапању намештаја

за рад у Нишу
2 извршиоца

Превоз и испорука намештаја
за рад у Нишу

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије; пожељ-
но познавање склапања плочастих материјала.  
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Кандидати пријаве шаљу на имејл адресу: 
grosmiki@gmail.com или се јављају на контакт 
телефон: 066/600-2501.

РАДЊА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗГРАДА
„ТДВ СИСТЕМ”

18000 Ниш, Студеничка 58

Хигијеничар
Опис посла: чишћење стамбених и пословних 
зграда.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен струч-
не спреме. Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл адресу: tdvsistem@gmail.com или 
се јављају на контакт телефон: 065/3738-036.

„MD TRADE”
18000 Ниш, Жарка Ђурића 12а

Инсталатер грејања
2 извршиоца

Опис посла: увођење грејања, монтажа грејних 
инсталација.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: mdtrade@eunet.rs, јављају се на кон-
такт телефоне: 018/224-114 и 063/725-2085 или 
директно на адресу послодавца, од понедељка 
до суботе од 08.00 до 16.00 часова.

ОБУЋАРСКА РАДЊА
„LUMI LINE”

31243 Мокра Гора, Кршање 76

Трговац у продавници обуће
за рад у Нишу

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на имејл адресу: posao.lumiline@gmail.com 
или се јављају на контакт телефон: 063/408-110.

„COOPSERVICE BMK” DOO
22300 Стара Пазова, Светосавска 9

Координатор на објектима
на одређено време 1 месец,  

место рада Нови Сад

УСЛОВИ: Лице са завршеним V, VI/1 или VI/2 
степеном стручне спреме (еколошки смер, сани-
тарни смер или зажтита животне средине). 

Хигијеничар/ка
на одређено време 1 месец,  

место рада Нови Сад
15 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад, радно 
место са повећеним ризиком, рад ван просто-
рија послодавца, обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата на контакт телефон: 062/223-334 или 
063/593-494. Рок за пријаву 04.12.2022. године.

ЗАБАВНИ ПАРК СТАРЛИ
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 56

Организатор активности  
у забавном парку

4 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним VI/2 степеном стру-
чне спреме – педагог; лице са завршеним VII/1 
степеном стручне спреме – дипломирани педа-
гог; лице са завршеним VII/2 степеном стручне 

спреме – педагог / мастер педагог; основна 
информатичка обука. Рад у сменама. Пријава 
кандидата на мејл адресу: starlizp@gmail.com. 
Рок за пријаву 01.11.2022. године.

EXPRESS TRANS DOO
21000 Нови Сад, Јегричка 13а

тел. 063/605-722

Вулканизер за теретна возила
на одређено време 1 месец

Опис послова: Вулканизер за теретни програм, 
монтажа и демонтажа гума на камионима и при-
колицама, балансирање гума.

Аутомеханичар за теретна возила
на одређено време 1 месец

Опис послова: Аутомеханичар – одржавање 
теретних возила. 

УСЛОВИ: Лице са завршеним III степеном стру-
чне спреме; возачка дозвола Б категорије; 
потребно радно искуство.

ОСТАЛО: Пријава канидата на имејл адресу: 
info@expresstrans.rs. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 063/605-722.

„ANASTATICA” DOO
21000 Нови Сад, Суботичка 73

Менаџер велепродаје
УСЛОВИ: Лице са завршеним IV степеном стру-
чне спреме – економски техничар, возачка доз-
вола Б категорије, основна информатичка обука, 
енглески језик – почетни ниво. Пријава кандида-
та на мејл адресу: anastaticans@gmail.com. Рок 
за пријаву 15.11.2022. године.

Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства, за рад на 
Интерном одељењу ОЈ Општа болница 

Сурдулица

УСЛОВИ: IV ССС, завршена медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит, лиценца. 
Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о завршеној медицинској школи општег 
смера, оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценца, извод из матичне 
књиге рођених, венчаних за особе које су проме-
ниле презиме, извод са евиденције незапослених, 
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Избор између кандидата који 
испуњавају услове огласа извршиће се на основу 
члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног угово-
ра за здравствене установе чији је оснивач РС. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Канадидат треба: 1. да је пунолетан 
држављанин Републике Србије, 2. је доктор 

медицине, доктор денталне медицине, магис-
тар фармације, односно магистар фармације – 
медицински биохемичар или има високо образо-
вање из области правних, економских, односно 
организационих наука, на академским мастер 
студијама, (за здравствене раднике: стручни 
испит, лиценца) или на основним студијама из 
других области у трајању од најмање четири 
године (дипломирани економиста, дипломирани 
правник, дипломирани психолог, дипломирани 
педагог, дипломирани социјални радник, дипло-
мирани логопед), у складу са законом којим се 
уређује високо образовање, 3. да је здравстве-
ни радник који има завршену специјализацију 
у складу са законом о здравственој заштити, 
4. да има најмање пет година радног искуства 
у области здравствене заштите, 5. да има нај-
мање пет година радног искуства као руково-
дилац здравствене установе, односно руково-
дилац организационе јединице у здравственој 
установи, 6. да није осуђиван, односно против 
којег се не води истрага, односно против којег 
није подигнута оптужница за кривично дело 
утврђено законом којим се уређује организација 
и надлежност државних органа у сузбијању орга-
низованог криминала, корупције и других посеб-
но тешких кривичних дела, односно које није 
правноснажном судском одлуком осуђивано за 
умишљајно кривично дело на казну затвора од 
шест месеци или тежу казну, нити за кривично 
дело против здравља људи, односно којем није 
правноснажном судском одлуком изречена мера 
безбедности у складу са Кривичним закоником, и 
то: обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење нарко-
мана, обавезно лечење алкохоличара, односно 
забрана вршења позива, делатности и дужности 
због које не може обављати дужност директо-
ра; 7. да није члан органа политичке странке. 
Уз писану пријаву, учесник јавног конкурса при-
лаже следеће доказе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце, потврду 
о радном стажу у области здравствене зашти-
те, потврду о радном искуству као руководилац 
здравствене установе, односно руководилац 
организационе јединице у здравственој уста-
нови; доказе о неосуђиваност из надлежности: 
МУП-а Републике Србије, основног и вишег суда 
и Вишег суда у Београду, посебног одељења за 
организовани криминал и одељења за ратне зло-
чине, и посебног одељења за сузбијање коруп-
ције и то: да није осуђиван, односно против којег 
се не води истрага, односно против којег није 
подигнута оптужница за кривично дело утврђено 
законом којим се уређује организација и надлеж-
ност државних органа у сузбијању организованог 
криминала, корупције и других посебно тешких 
кривичних дела, односно које није правноснаж-
ном судском одлуком осуђивано за умишљајно 
кривично дело на казну затвора од шест месеци 
или тежу казну, нити за кривично дело против 
здравља људи, односно којем није правноснаж-
ном судском одлуком изречена мера безбедности 
у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на 
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, односно забрана вршења 
позива, делатности и дужности због које не може 
обављати дужност директора, доказ да није члан 
органа политичке странке (изјава потписана од 
стране кандидата), кратку личну, радну и стручну 
биографију, Програм развоја Дома здравља Чока 
за период 2023-2027. година. Докази о испуња-
вању услова из конкурса се морају предати у 
оригиналу или овереној фотокопији. 

Опис послова: организује рад и руководи про-
цесом рада у здравственој установи; координи-
ра рад унутрашњих организационих јединица 
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здравствене установе; именује руководиоце 
унутрашњих организационих јединица; доноси 
правилник о организацији и систематизацији 
послова; представља и заступа здравствену 
установу; спроводи утврђену пословну и здрав-
ствену политику; и остали послови утврђени 
законом и Статутом Дома здравља Чока.

ОСТАЛО: докази о испуњавању услова из кон-
курса се морају предати у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Оглас за конкурс се објављује 
на званичној интернет страници Националне 
службе за запошљавање, дневним новинама и 
„Службеном гласнику РС”. Стручна оспособље-
ност знање и вештине кандидата за именовање 
директора оцењује се увидом у податке и дока-
зе поднете уз пријаву на јавни конкурс усменом 
провером у разговору са кандидатима у избор-
ном поступку. Стручна оспособљеност канди-
дата оцењује се провером способности канди-
дата за практичну примену знања и вештина у 
обављању послова директора установе. Знање 
кандидата оцењује се провером познавања 
области здравствене делатности, здравственог 
права и етике, комуникације у здравству здрав-
ствене економије, познавање области упра-
вљања, општих прописа о раду, познавање рада 
на рачунару, унапређење рада и развоја устано-
ве. Кандидат је дужан да сачини предлог Про-
грама развоја Дома здравља за период (2023-
2027). Вештине кандидата оцењују се провером 
вештине логичког закључивања, вештине руко-
вођења, организационе способности, вештина 
у међуљудским односима, вештина стратешког 
планирања и управљања и вештина управљања 
ресурсима (матерјаним, финансијским, и кадров-
ским). Управни одбор проверава вештину кан-
дидата кроз разговор са кандидатима. Изборни 
поступак изборни поступак спроводи се само 
међу кандидатима који испуњавају услове за рад 
на радном месту директора. Кандидатима међу 
којима којима се спроводи изборни поступак за 
директора доставиће се писмено обавештење о 
томе кад отпочиње изборни поступак, најмање 
пет радних дана пре дана отпочињања изборног 
поступка. Доказе везане за оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештине, кандидати 
достављају Управном одбору при подношењу 
пријаве на конкурс. Ако се изборни поступак 
спроводи у више делова, кандидати, кандидати 
се на почетку сваког дела обавештавају о томе 
кад почиње наредни део изборног поступка. 
Кандидат за директора који се не одазове позиву 
да учествује у једном делу изборног поступка, не 
позива се да учествује у наредном делу избор-
ног поступка. У изборном поступку за директора, 
Управни одбор оцењује стручну оспособљеност, 
знања и вештине кандидата које су навесдене 
у конкурсу и на начин који је наведен у кон-
курсу. Управни одбор обавља усмени разговор 
са свим кандидатима међу којима се спроводи 
изборни поступак. Рок за пријаву на оглас је 8 
дана. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити у затвореној коверти поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком за „Јав-
ни конкурс – не отварати ” или лично у Дому 
здравља Чока у управној згради, на истој адреси 
сваког радног дана од 08.00-12.00 часова. Кан-
дидат подноси пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса у затвореној коверти, 
на начин да се приликом отварања пријава са 
сигурношћу може утврдити да се први пут отва-
ра. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11050 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста гинекологије и 
акушерства

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих метода 

и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију; организује и спро-
води мере на очувању и унапређењу здравља 
појединаца и породице; ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти; прати здравствено стање становништва на 
свом подручју и осигурава податке за потре-
бе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихо-
во отклањање, спроводи здравствено-васпит-
не активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници; ради 
у превентивним саветовалиштима; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скри-
нинг прегледе; учествује у посебним програмима 
(вакцинацијама, мере у току епидемије и масов-
них несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља специјалистичке прегледе и упућује на 
даљу дијагностику и прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привреме-
не спречености за рад због болести или повре-
де; прописује лекове и медицинска средства, као 
и медицинско-техничка помагала; даје оцену о 
здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности; спроводи здравствену заштиту 
одређених категорија становништва, односно 
пацијената оболелих од болести за чију превен-
цију, дијагностику и лечење је специјализован; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадници-
ма; планира, надзире и евалуира спровођење 
здравствене заштите. 

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација 
из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стру-
чне спреме, положен стручни испит, завршен 
курс из цитологије, основно познавање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 20 дана 
од дана објављивања огласа, на сајту Национал-
не службе за запошљавање, поштом или лич-
ном доставом у архиву ДЗ Звездара, Олге Јова-
новић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети 
доказе о испуњености тражених услова. Дока-
зи се предају у неовереним фотокопијама и не 
враћају се кандидатима. ДЗ Звездара задржа-
ва право да поништи оглас уколико сматра да 
ниједан од пријављених кандидата не испуњава 
услове за рад за тражено радно место. Резулта-
ти огласа биће објављени на интернет страници 
ДЗ Звездара.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Радник на одржавању хигијене  
– спремачица

на одређено време до 3 месеца

Опис послова: обавља послове одржавања 
хигијене и спровођења мера санитарно хигијен-
ског режима; спрема и уређује собе и просторије 
за боравак корисника; пријављује сва оштећења 
и кварове на инсталацијама, инвентару и опре-
ми; прати стање залиха потрошног материјала 
и ситног инвентара за потребе одржавања чис-
тоће; обавља и друге послове по налогу дирек-
тора Клинике и начелника Службе ако је оспо-
собљен за обављање тих послова. 

УСЛОВИ: Основно образовање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: биографију са адресом и контакт 
подацима; фотокопију личне карте; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); фотокопију дипломе о завршеној 

школи; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (радно искуство – предност 
ће имати кандидати са дужим радним искуством 
посебно у области одржавања хигијене у здрав-
ственим установама; стечено додатно образо-
вање или оспособљеност; дужина трајања шко-
ловања и сл.). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује кадровска служба 
Клинике за стоматологију Војводине. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се прима; 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (оригинал или оверена фотокопија 
уверења суда, не старије од 6 месеци) и уверење 
да кандидат није осуђиван (оригинал или овере-
на фотокопија уверења из полицијске управе, не 
старије од 6 месеци). Уколико изабрани канди-
дат не достави наведене документе у оставље-
ном року са њим се неће закључити уговор о 
раду. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу 
у затвореној коверти на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у рад-
ни однос на одређено време”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Магистар фармације
на одређено време 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: да има високо образовање стечено на: 
интегрисаним академским студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од  
10. септембра 2005. године; основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; положен стручни испит 
за самостално обављање послова дипломираног 
фармацеута. Документација коју кандидат треба 
да приложи: пријаву на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адресу пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон, адресу електронске поште ако 
је кандидат поседује); кратку биографију; фото-
копију дипломе или уверења о завршеној шко-
ли (оверену фотокопију); потврду о положеном 
стручном испиту (оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме). Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати, Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних инфор-
мација. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Апотекарске установе Пожаре-
вац у просторијама рачуноводства у улици Моше 
Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту Апотекар-
ске установе Пожаревац: www.apotekapozarevac.
co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
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сврхе. Особа за контакт Иван Лазаревић тел. 
012/523-127. Пријаву са потребном документа-
цијом доставити на горе наведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

Биолог / молекуларни биолог
на одређено време, до 6 месеци,  

због повећаног обима посла, у Одсеку  
за молекуларну микробиологију,  

у Центру за микробиологију

Опис послова и радних задатака: Учествује у 
процесу рада у Одсеку. Препоручује и учествује 
у формулисању процедура и водича за рад Одсе-
ка за молекуларну микробиолошку дијагностику. 
Контролише узимања узорака, обраду и тума-
чење добијених резултата. Учествује у посебним 
пројектима. Учествује у припреми специјалних 
студија и извештаја. Учествује у молекуларној 
дијагностици инфекција. Посебним методама 
учествује у анализи болничких и ванболничких 
епидемија. Учествује у избору аналитичких мето-
да које се користе у процени резултата молеку-
ларних анализа. Проверава резултате молеку-
ларних испитивања у погледу прецизности и 
сагласности са стандардима. Учествује у усавр-
шавању постојећих и увођењу нових метода за 
генетичке анализе. Прати савремена достигнућа 
у области медицинске генетике. Учествује у 
раду стручних мултидисциплинарних тимова. 
Учествује у процесима опремања и снабдевања 
Одсека за молекуларну дијагностику. Учествује 
у организовању едукације и тренинга за лабо-
раторијско особље. Пружа стручне информа-
ције и подршку за лабораторије из мреже. Води 
записе и припрема извештаје и коресподенцију 
у вези са молекуларним методама дијагности-
ке. Обавља и друге послове из делокруга рада 
Одсека по налогу начелника шефа Одсека и 
начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; знање енглеског 
језика; познавање рада на рачунару; познавање 
система контроле квалитета; организационе спо-
собности. 

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић-Батут”, 11000 Београд, Др Суботића старијег 
5, са назнаком „За конкурс – биолог / молекулар-
ни биолог (Центар за микробиологију) ”. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавеште-
ни о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви” код Националне службе за запошљавање, 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије и на огласној табли и интер-
нет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар 
у операционој сали, Служба 

операционог блока са стерилизацијом, 
на одређено време по основу замене  

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педи- 
јатријски / општи смер; положен стручни испит; 

најмање 6 месеци радног искуства на пословима 
медицинске сестре-техничара. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: 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.). 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 дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се прима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. 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 горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за пријем медицинске сестре – техничара 
на одређено време по основу замене до поврат-
ка радника са боловања – 1 извршилац”.

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених,  
на одређено време по основу замене,  

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; положен стручни 
испит; познавање рада на рачунару; познавање 
најмање једног светског језика; лиценца. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фото-
копија лиценце; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, 
тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном 
раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном 
на раду и оценама рада кандидата – уколико их 
кандидат поседује. 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 оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се прима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. 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 горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за пријем доктора медицине на одређено 
време по основу замене за потребе одсека за 
образовну делатност и едукацију запослених – 1 
извршилац”.

АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/851-058

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време до 3 месеца,  

због повећаног обима посла

Опис посла: припрема податке и пружа подршку 
у изради финансијских планова; израђује про-
цедуре за финансијско управљање и контролу 

(ФУК); прати стање, спроводи стручне анали-
зе, испитује информације и анализира акте и 
припрема извештаје о финансијским и рачу-
новодственим питања из области делокруга 
рада; прикупља и обрађује податке за израду 
извештаја, финансијских прегледа и анализа; 
припрема податке за израду општих и поје-
диначних аката; припрема и врши обраду доку-
ментације за плаћање по различитим основама; 
врши плаћање по основу документације, прати 
преузимање обавеза за реализацију расхода; 
израђује планове и програме развоја и анали-
зе из делокруга свог рада; припрема извештаје 
из области рада; прати усклађивање плана рада 
и финансијских планова; учествује у припре-
ми и изради финансијских извештаја (перио-
дичних и годишњих) и годишњег извештаја о 
пословању (завршног рачуна); врши рачуно-
водствене послове из области рада; припре-
ма и обрађује документацију за евидентирање 
насталих пословних промена; прати вођење и 
води помоћне књиге и помоћне евиденције и 
усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
усклађује стања имовине и обавеза у књиговод-
ственој евиденцији са стварним стањем; прати 
усаглашавање потраживања и обавезе; прати 
чување и архивирање финансијских извештаја, 
дневника и главне књиге; обавља и друге посло-
ве по налогу директора Апотекарске установе 
Бујановац.

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Зако-
ном кандидат мора да испуњава и следеће усло-
ве: високо образовање на: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Додатна знања: знање рада на рачунару, 
пожељно познавање језика националних мањи-
на на подручју општине Бујановац. Докумен-
тација потребна за пријаву: пријава на оглас; 
ЦВ (радна биографија); диплома или уверење 
о завршеном факултету (оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
фотокопија личне карте или очитани подаци са 
личне карте (уколико је чипована); лекарско 
уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати (не старије од 6 месеци). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе за 
запошљавање. Конкурс се објављује и на интер-
нет страници Министарства здравља. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли у управи Апотекарске установе Бујановац. 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Пријаве се предају лично или поштом на адре-
су: Апотекарска установа Бујановац, 17520 Буја-
новац, Карађорђа Петровића 246, са назнаком 
„Пријава по огласу”.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: поред општих услова одређених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: завршена средња медицинска школа; 
положен стручни испит; да кандидат има линцен-
цу за рад. Уз пријаву се подносе оверене копије 
следећих докумената: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи за занимање лабора-
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торијски техничар; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад – лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних уколико је дошло до промене личног 
имена; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (надлежни суд), не старије од 
6 месеци; кратка биографија (ЦВ), са адресом, 
контакт телефоном и интернет адресом.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: Завршена средња медицинска школа; 
Положен стручни испит; Да има линценцу за 
рад. Уз пријаву се подносе оверене копије сле-
дећих докумената: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи за занимање медицинска 
сестра/техничар; уверење о положеном струч-
ном испиту; дозвола за рад – лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних уколико је дошло до промене личног 
имена; кратка биографија (ЦВ), са адресом, кон-
такт телефоном и интернет адресом.

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на зва-
ничном сајту Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли и на интернет презен-
тацији ДЗ Босилеград. Одлука о избору кандида-
та биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и биће објављена 
на огласној табли ДЗ Босилеград. По завршеном 
огласу, предата документа могу бити враћена 
кандидатима на лични захтев. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат дужан 
је да достави лекарско уверење о здравственој 
способности за послове које ће обављати. Прија-
ве се подносе лично или путем поште на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време за 
послове _____ (навести радно место за које се 
конкурише). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање.

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

тел.011/2667-755

Спремачица
просторија у којим се пружају 

здравствене услуге
пробни рад 3 месеца

Спремачица
просторија у којим се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
по основу замене привремено одсутног 

запосленог уз пробни рад 3 месеца

Опис посла: одржавање хигијене у просторијама 
болнице, подови. прозори, одржавање хигије-
не санитарних чворова, уклања смеће на за то 
одређено место, чишћење дворишта болнице, 
ради и друге послове по налогу главне сестре 
службе, одговорна је главној сестри службе и 
болнице.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; радно иску-
ство 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе 

писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о 
завршеној школи, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се 
прима, потврда да се против лица не води суд-
ски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Спе-
цијална болница за церебралну парализу и раз-
војну неурологију, Београд, Сокобањска 17а, 
Правна служба. Рок за пријављивање на оглас је 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел: 011/3806-969

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије, реаниматологије и 

интезивне терапије
у Служби за анестезиологију са 

реаниматологијом и интензивном 
терапијом

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и 
завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника, стручни 
испит, лиценца, специјалистички испит.

Доктор медицине
у Служби за анестезиологију  

са реаниматологијом  
и интезивном терапијом

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити: уписана спе-
цијализација из анестезиологије, реаниматоло-
гије и интензивне терапије.

Доктор медицине
у Болници за гинекологију и акушерство

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити: уписана спе-
цијализација из гинекологије и акушерства.

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова канди-
дати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и 
електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ма о стеченој стручној спреми, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију уверења о положеном спе-

цијалистичком испиту (за радно место под ред-
ним бројем 1) оверену фотокопију дозволе за 
рад – лиценце издате од стране надлежне комо-
ре (или решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде о раду или други акти којима 
се доказује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство) а у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”, 
на адресу: Клиничко болнички центар „Звезда-
ра”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, 
са назнаком „За конкурс ради пријема у радни 
однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на 
оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у 
огласу писмено ће бити обавештени.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

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

тел. 064/8668-610

Техничар за климатизацију
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: V или III степен стручне спреме тех-
ничке струке.

Физички радник
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: пријаве слати у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16

тел. 011/3054-000

Оглас објављен 28.09.2022. године, у публика-
цији „Послови” (на страни 18), исправља се за 
радно место 1. доктор медицине специјалиста 
у клиничко-биохемијској, хематолошкој дијаг-
ностици и имунолошкој дијагностици, у делу 
стручна спрема / образовање, тако што се речи 
„медицинске”, замењују речима „клиничке”. У 
осталом делу, текст огласа се не мења. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања исправке огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови.

ЗАВОД ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши радиолошки техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: VI степен стручне спреме, односно заврше-
на висока здравствена школа струковних сту-
дија; стечен стручни назив виши радиолошки 
техничар; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у именик коморе. Заинтересо-
вани кандидати подносе следећу документацију: 
пријава на оглас са биографијом, адресом и кон-
такт телефоном; оверена фотокопија дипломе 
о завршеном факултету; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рена фотокопија лиценце или решења о упису  
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у именик коморе; оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених или венчаних уколико 
је променио презиме; оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, не старије од 6 месеци; 
уверење суда да се не води кривични поступак, 
не старије од 6 месеци; уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван, не старије од 
6 месеци. Пријава се објављује и оглашава код 
Националне службе за запошљавање и на интер-
нет страници Министарства здравља РС (www. 
zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку 
доноси директор. По завршеном конкурсу пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте. 
Пријаве на оглас слати на адресу: Завод за ден-
талну медицину Крагујевац, 34000 Крагујевац, 
Змај Јовина 32.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра  
– техничар

за потребе Клинике за педијатрију, на 
одређено време до повратка запосленог, 

пробни рад од 3 месеца

Струковна медицинска сестра  
– техничар 

за потребе Центра за неурохирургију, на 
одређено време до повратка запосленог, 

пробни рад од 3 месеца

Струковна медицинска сестра  
– техничар 

за потребе Клинике за кардиологију, на 
одређено време до повратка запосленог, 

пробни рад од 3 месеца

Струковна медицинска сестра  
– техничар 

за потребе Службе за анестезију и 
реаниматологију, на одређено време  
до повратка запосленог, пробни рад  

од 3 месеца

Струковна медицинска сестра  
– техничар – бабица 

за потребе Клинике за гинекологију и 
акушерство, на одређено време  

до повратка запосленог, 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 
образовању одговарајућег профила (VI степен); 
диплома о стеченом средњем образовању; све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту за VI степен; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); 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 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 оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наве-
деном у одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву) ”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар 
за потребе Центра за интернистичку 

онкологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

Медицинске сестра – техничар
за потребе Клинике за инфективне 

болести, на одређено време до  
повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

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 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад-лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 

не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат 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 подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву) ”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Педијатријска сестра
на одређено време до 12 месеци  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

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 
образовању одговарајућег профила, (IV степен); 
сведочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад – лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата 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 поли-
цијске станице); уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат 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 
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пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине – лекар  
опште медицине

за потребе Службе за лабораторијску 
дијагностику Одељења за 

микробиолошку дијагностику,  
на одређено време до 24 месеца  

због повећаног обима посла,  
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 Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење 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; дозвола за рад – лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); Уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат 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 подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 

034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву) ”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар 
за потребе Клинике за психијатрију,  

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

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 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 
образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издатог од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви 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. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. 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 кон-
курсне документације. Телефон за контакт 034 
50 52 73. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву) ”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лекар специјалиста судске медицине
за потребе Службе за судску медицину 
и токсикологију, на одређено време до 
12 месеци због повећаног обима посла, 

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

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 овере-
ној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом високом образовању – доктор медицине; 
диплома о стеченом стручном називу специја-
листе-судске медицине; уверење о положеном 
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 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 оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наве-
деном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу. Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи  

у Служби хитне медицинске помоћи  
и санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору.

2. Доктор медицине 
у кућном лечењу,  

у Служби кућног лечења и неге

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршен медицински факултет, 
VII/1 степен стручне спреме; положен стручни 
испит и поседовање лиценце за рад или решења 
о упису у комору; возачки испит Б категорије. 

3. Медицинска сестра  
– техничар

у хитној медицинској помоћи, 
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене  

до њеног повратка на рад,  
у Служби хитне медицинске помоћи  

и санитетског превоза

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

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на 
оглас у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења или потврде о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у комору; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте; фотокопију возачке дозволе (за послове 
под редним бројем 2). 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. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на оглас, а ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адре-
су. Опис послова: У складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију, на одређено време  
на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби за психијатрију,  
на одређено време на 3 месеца  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

3. Медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији, 

за рад у Служби пријема и збрињавања 
ургентних стања при заједничким 

медицинским пословима,  
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене  

до истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

4. Медицинска сестра – техничар 
у гинекологији и акушерству, за рад 
у Одељењу гинекологије у Служби 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом, на одређено време на  
6 месеци због повећаног обима посла

2 извршиоца

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

5. Помоћни радник – радник на кругу
за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове хране 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 од 1 до 4 под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о поло-
женом 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.

Кандидати за радно место 5 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 свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком „За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише искључиво 
поштом а на горе наведену адресу. Опис посло-
ва: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији 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

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од чети-
ри године – смер стоматолошка сестра/техни-
чар; положен стручни испит; лиценца надлежне 
коморе здравствених радника и најмање шест 
месеци радног искуства након положеног струч-
ног испита. Опис послова: у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
Клинике за стоматологију Војводине. Приликом 
пријаве 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 додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (сте-
чено додатно образовање или оспособљеност; 
дужина трајања школовања и сл.). 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 
кадровска служба Клинике за стоматологију 
Војводине. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (оригинал 
или оверена фотокопија уверења суда, не ста-
рије од 6 месеци) и уверење да кандидат није 
осуђиван (оригинал или оверена фотокопија 
уверења из полицијске управе, не старије од 6 
месеци). Уколико изабрани кандидат не достави 
наведене документе у остављеном року са њим 
се неће закључити уговор о раду. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Медицинска сестра – техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 

до повратка запослене са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: средње образовање. додатна знања / 
испити: стручни испит; лиценца. Кандидати за 
радно место морају предати: кратку биографију 
(ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверена 
фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном средњем образовању у звању 
наведеног у огласу. 

2. Доктор медицине
УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 



Бесплатна публикација о запошљавању 3512.10.2022. |  Број 1009 |   

Медицина

пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца. Кандидати 
морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија 
лиценце; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању у звању наведеног 
у огласу.

3. Психолог
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; – на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања / 
испити: радно искуство у психосоциорехабили-
тацији и психотерапијском раду са групом. Кан-
дидати морају предати: кратку биографију (ЦВ); 
пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном високом образовању у звању наве-
деног у огласу.

4. Медицинска сестра – техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање. додатна знања 
/ испити: стручни испит; лиценца. Кандидати 
морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверена фотокопија 
лиценце; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању у звању наведеног 
у огласу.

5. Домар / мајстор одржавања у 
посебним условима рада – молер

УСЛОВИ: средње образовање. додатна знања / 
испити: сертификат о завршеној обуци за моле-
ра. Кандидати морају предати: кратку биогра-
фију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању; 
оверену фотокопију сертификата.

6. Помоћни радник 
у кругу болнице

УСЛОВИ: основно образовање. додатна знања 
/ испити: Б категорија. Кандидати морају пре-
дати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; 
фотокопију возачке дозволе Б категорије. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном основном 
образовању. 

ОСТАЛО: напомена: у пријави на оглас, поред 
осталих података, кандидат треба да да своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве 
са потребним доказима достављају се поштом 
на горе наведену адресу или лично у архиви 

Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа код Националне 
службе запошљавања. Изабрани кандидати су у 
обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. 

ДОМ ЗДРАВЉА 
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време, до повратка 

запослене са дужег одсуства, у Служби 
за здравствену заштиту одраслих 

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

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, 
обавезни су следећи услови: завршен медицин-
ски факултет VII/1 степен, положен стручни 
испит, лиценца / чланство у Лекарској комори 
Србије. Уз пријаву на оглас, потребно је доста-
вити и: кратку биографију са бројем телефона 
и адресом; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); оверену фотокопију лиценце / 
решења о упису у комору; фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ма или уверење издати на девојачко презиме). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; уко-
лико изабрани кандидат не достави горе наве-
дена документа у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за 
доношење одлуке о избору. Пријава на оглас 
представља пристанак на обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Кандидатима који не буду изабрани не 
враћа се поднета документација. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на адресу: Дом здравља 
Мало Црниће” Стишка бб., поштански фах 70, 
12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације – медицински 
биохемичар

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: 
високо образовање; на студијама другог степе-
на (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеном високом школом, магистар фармације 
– медицински биохемичар.

Домар / мајстор одржавања
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за послове 
са завршеном средњом школом.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (други доказ о радном искуству), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат 
променио презиме, оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству, копију/очитану лич-
ну 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 размат-
рати све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради 
прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок 
за пријављивање: 8 дана од дана објављивања у 
Службеном гласилу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу Општа болница Петровац 
на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Мла-
ви, или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
тел. 016/252-494

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у 
Закону о раду, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има најмање 
пет година радног искуства у струци; да поседује 
организаторске способности; да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у државним органима. Кандидат, уз прописану 
конкурсну документацију, подноси програм рада 
за мандатни период на који се врши избор, који 
разматра УО Центра за социјални рад у поступ-
ку давања мишљења за именовање директора. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на горе наведену 
адресу, лично предајом на писарници или путем 
поште препорученом пошиљком, са назнаком 
„Пријава на конкурс за именовање директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД
22240 Шид, Лазе Костића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије, 
да има високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и има најмање пет година рад-
ног искуства у струци. да има најмање 5 годи-
на радног искуста у струци, да није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење функције директора. Кандидат, уз про-
писану конкурсну документацију, подноси про-
грам рада за мандатни период на који се врши 
избор. Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава са биографијом, извод из матич-
не књиге рођених, диплома о стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ о стеченом 
радном искуству у струци, лекарско уверење, 
копија личне карте и програм рада за мандатни 
период. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу са назнаком „За оглас 
за директора”.

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ”

ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ 
И МИОНИЦА

14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-241, 3445-112

Стручни радник за управно-правне 
послове

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да има стечено високо 
образовање на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовања, почев од 10. септембра 2005. 
године односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и стечен академски односно струч-
ни назив, дипломирани правник; да поседује 
лиценцу за обављање послова, у складу са зако-
ном којим се уређује социјална заштита и про-
писима донетим на основу закона; да има знање 
рада на рачунару (провера); да има најмање 
једна година радног искуства у струци, у складу 
са прописима којима се уређује област социјал-
не заштите. Кандидат је дужан да уз пријаву са 
биографским подацима поднесе: доказ о струч-
ној спреми, доказ о радном искуству, доказ о 
положеном испиту за лиценцу за рад у области 
социјалне заштите, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да 
није осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горе наведену 
адресу са назнаком „За јавни оглас за стручног 
радника за управно-правне послове”.

Пољопривреда

ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „ГРАНИЧАР”
Конак, Маршала Тита 26

Руководилац ратарске производње
УСЛОВИ: дипломирани пољопривредни инже- 
њер или инжењер пољопривреде, добро позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола Б кате-
горије.

Техничар за ратарство
УСЛОВИ: пољопривредни техничар, возачка доз-
вола Б категорије. 

ОСТАЛО: пријаве слати на: granicar@granicarko-
nak.co.rs, контакт телефон 023/3856-025.

Култура и информисање

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Нови Београд, Ушће 10, блок 15

Самостални инжењер за одржавање 
и информационе технологије

пробни рад до шест месеци

Опис посла: планира и координира и спрово-
ди активности на развоју и одржавању инфор-
мационих технологија у Музеју; организује 
обављање послова праћења и одржавања 
уграђених машинских система одржавања, раз-

воја и инплементације софтвера који се користе 
у Музеју, организује послове планирања развоја, 
одржавања и сигурности рачунарско-комуника-
ционе инфраструктуре; координира и надгледа 
активности набавке и одржавања рачунарске 
опреме, наменских програмскх пакета и база 
података; организује, координира и надгледа 
активности на успостављању, одржавању и раз-
воју информационих сервиса (интернет итд.), 
као и послове аутоматске обраде података; 
координира и надгледа израду и примену интер-
них стандарда, препорука и правила понашања 
корисника информационе инфраструктуре; 
сарађује са другим органима, организацијама и 
надлежним службама у вези одржавања уграђе-
них система; дужан је да штити ауторска права 
апликативног софтвера и води документацију о 
инсталираним апликацијама; прати, проучава и 
примењује законске и друге прописе и савреме-
на достигнућа из области информационих тех-
нологија и предлаже њихову инплементацију; у 
сарадњи са шефом службе обезбеђења ради на 
усавршавању и праћењу система безбедности 
објекта.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошке науке 
(електротехничко и рачунарско инжињерство) 
на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије – мастер), односно на основним 
студијама у трајању од четири године по прави-
лима која су важила пре ступања на снагу Зако-
на о високом образовању (Електротехнички или 
Машински факултет); да се против њега не води 
истрага и да против њега није подигнута оптуж-
ница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; активно знање једног светског језика; 
знање рада на рачунару (Word, Excel).

ОСТАЛО: потребна документација: 1. оверена 
копија дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; 2. доказ о радном искуству (радна књи-
жица, или други доказ о радном искуству – уго-
вори, решења, потврде и др.); 3. кратка биогра-
фија(CV); 4. извод из биометријске личне карте, 
односно фотокопија личне карте; 5. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци; 6. извод из матичне књиге рођених, 
не старији од шест месеци; 7. уверење суда да 
се против лица које конкурише не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; 8. уверење из МУП-а да лице није кажњавано 
за кривична дела која га чине неподобниом за 
обављање послова; 9. доказ о општој здравстве-
ној способности – лекарско уверење (оригинал). 
Докази из тачке 1, 2, 5, 6, 7 и 8 се прилажу у 
оригиналу или копији овереној код јавног бележ-
ника, односно другог надлеженог органа. Доказе 
из тачке 1, 2, 3, 4, 7 и 8 кандидати достављају уз 
пријаву на конкурс а доказе из тачке 5 и 6, као и 
доказ о општој здравственој способности – лекар-
ско уверење (оригинал), доставиће само канди-
дат који буде изабран. Датум усменог разговора 
са учесницима јавног конкурса биће одређен нак-
надно, о чему ће учесници јавног конкурса бити 
благовремено обавештени. Рок за подношење 
пријава кандидата на јавни конкурс је 10 дана 
и почиње и да тече од дана објављивања јавног 
конкурса на званичној интернет страни Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријава на кон-
курс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, потребне 
податке за контакт (телефон, е-mail). Комисија 
Музеја ће обавити разговоре са кандидатима у 
року од 10 радних дана од дана завршетка јавног 
конкурса. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени потребни докази из тачке 1, 2, 3, 
4, 7 и 8, комисија Музеја неће разматрати. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова са назнаком 
„За јавни конкурс за избор самосталног инжење-
ра за одржавање и информационе технологије”  
се подносе на адресу: Музеј савремене умет-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15 
лично непосредно сваког радног дана од 9-15 
часова или путем поште препорученом пошиљ-
ком. Пријаве на конкурс са наведеном докумен-
тацијом доставити у затвореној коверти. Сва 
обавештења у вези са јавним конкурсом даје: 
Ана Симић, позивом на број телефона: 011/3115-
713 и 3111-137 лок 112. Јавни конкурс за избор 
самосталног инжењера за одржавање и инфор-
мационе технологије објављује се у публикацији 
„Послови” која се дистрибуира на целој терито-
рији Републике Србије, на званичној интернет 
страници Националне службе за запошљавање 
и Музеја, као и на огласној табли или у просто-
ријама Музеја.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДОБРИЛО НЕНАДИЋ”

31230 Ариље, Светог Ахилија 33
тел. 063/8295-119

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да поседује високу стручну спрему, 
односно да има стечено високо образовање из 
научне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука или уметности (одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена – диплом-
ске академске студије – мастер; специјалистичке 
струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије или високо образовање на основним 
студијима у трајању од четири године); да има 
најмање пет година радног искуства у култури; 
да је држављанин Републике Србије; да није 
правоснажно осуђен на казну затвора од нај-
мање шест месеци; да има општу здравствену 
способност; да поседује пословну способност; 
пријава и докази о испуњености услова: Кон-
курсна пријава за избор кандидата за дирек-
тора треба да садржи следеће доказе: предлог 
Програма рада и развоја Народне библиотеке 
„Добрило Ненадић” за период од четири године; 
оверену копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; радну књижицу, односно дру-
ги доказ о радном искуству (уговори, потврде и 
др.) из којих се може утврдити на којим посло-
вима и с којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство; биографију која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резултатима; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; уверење, не ста-
рије од шест месеци, да кандидат није правос-
нажно осуђиван; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истра-
га и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци; доказ о општој здрав-
ственој способности – оригинал лекарско уве-
рење. Кандидат је дужан да поднесе својеручно 
потписану пријаву на конкурс која садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, контакт податке: е-маил адресу и 
број телефона кандидата. Докази се прилажу у 
оригиналу или фотокопији овереној од стране 
надлежног органа. Приликом састављања лис-
те кандидата, Управни одбор ће ценити и сле-
деће чињенице: да кандидат познаје пословање 
установа културе; способност комуникације 
са јавношћу; познавње једног страног језика; 
напредно познавање рада на рачунару; квали-
тет предложеног програма рада и развоја Биб-
лиотеке, из поднете конкурсне документације. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања јавног конкурса на званич-
ном сајту Националне службе за запошљавање, 
огласној табли Народне библиотеке „Добрило 
Ненадић” и у једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике 
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
јавни конкурс Управни одбор неће разматрати. 

Управни одбор је дужан да поступа са пријава-
ма на јавни конкурс у складу са законом којим 
се уређује управни поступак. Управни одбор 
обавља разговоре са кандидатима који испуња-
вају услове из конкурса и у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса доставља 
оснивачу образложени предлог листе кандида-
та, с мишљењем о стручним и организационим 
способнистима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору. Оснивач именује дирек-
тора Библиотеке на основу предлога Управног 
одбора а по сагласности директора Народне 
библиотеке Ужице која обавља матичну функ-
цију за Народну библиотеку „Добрило Ненадић”. 
Ако Управни одбор утврди да нема кандидата 
који испуњава услове да уђе у изборни посту-
пак или оснивач не именује директора са лис-
те кандидата, сматра се да јавни конкурс није 
успео. Лице задужено за давање обавешетња 
о јавном конкурсу је Ивана Стјепановић, теле-
фон 063/8295-119 од 8-14 часова сваког радног 
дана током трајања конкурса. Пријава на кон-
курс са доказима доноси се у затвореној коверти 
препорученом пошиљком или лично на адресу: 
Народна библиотека „Добрило Ненадић” Ариље, 
Управни одбор, Светог Ахилија 33, 31230 Ариље, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра Народне библиотеке Добрило Ненадић”.

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.
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БЕОГРА Д

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28

Наставник практичне наставе, 
наставног предмета  

Куварство са практичном наставом 
– практична настава, Куварство – 
практична настава, Куварство са 

практичном наставом – практична 
настава у блоку, Куварство са 

практичном наставом – феријална 
пракса, Куварство – практична 
настава у блоку, Куварство – 

професионална пракса
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог, преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос су про-
писани чланом 139 Закона о основама система, 
образовања и васпитања. У радни оснос у уста-
нови може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречана 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 изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 

Посао се не чека, посао се тражи
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законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3) -5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Образовање настав-
ника, васпитача и стручних сарадника – одгова-
рајуће високо образовање за обављање послова 
наставника прописано је чл. 140 и чл. 142 Зако-
на о основама система образовања и вапитања: 
1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) 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; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 3) лице из 
става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. *Изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степе-
на (основне академске, одсно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Степен и врста образовања наставника и струч-
них сарадника прописани су и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних  
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 4/2022). Обавезно образо-
вање, за наставнике, из чл. 140 закона је и  
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. Наведено образо-
вање наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни оснос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: кратку биографију; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема прописана Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада: Трговина, угости-
тељство и туризам: Тачка 20) за наставника: 
Куварство са практичном наставом: (1) виши 
стручни радник технологије куварства; (2) 
гастролог; (3) виши стручни радник угости-
тељско туристичке струке, занимање кулинар-
ство; (4) виши стручни радник у угоститељству, 
смер кулинарство; (5) виши угоститељ; (6) 
виши угоститељ – гастролог; (7) виши стручни 
радник – комерцијалист угоститељства; (8) 
комерцијалист угоститељства; (9) менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; (10) менаџер 
хотелијерства, смер гастрологија; (11) менаџер 
у гастрономији; (12) струковни менаџер гастро-
номије; (13) струковни менаџер гастрономије 
из области менаџмента и бизниса; (14) струков-
ни економиста за туризам и угоститељство; 
(15) струковни економиста на студијском про-
граму – туризам и угоститељство и студијском 
програму – туризам и хотелијерство; (16) еко-
номиста за туризам и угоститељство; (17) еко-
номиста за туризам и хотелијерство; (18) 

дипломирани менаџер гастрономије; (19) 
дипломирани менаџер – гастрономија; (20) 
дипломирани економиста – менаџер за хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, 
ако су на основним академским студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предме-
та; (21) виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству – одсек кулинар-
ство; (22) мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском про-
граму Менаџер у гастрономији; (23) дипломи-
рани економиста – менаџер за хотелијерство, 
ако су на основним академским студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предме-
та; (24) мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство, ако су на 
основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (25) 
струковни менаџер у туризму и угоститељству, 
ако су изучавани наставни садржаји из области 
предмета; (26) специјалиста струковни еконо-
миста за пословну економију и менаџмент угос-
титељства и гастрономије, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (27) 
мастер професор стручних предмета, претход-
но завршене основне академске студије на сту-
дијском програу Туризам и хотелијерство, ако 
су на основним академским студијама изучава-
ни наставни садржаји из области шредмета. 
Лице из тачке 20) мора имати претходно стече-
но средње образовање за образовни профил, 
односно смер: кувар, кувар техничар, техничар 
кулинар или кулинарски техичар. Оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи за образовни профил односно 
смер: кувар, кувар техничар, техничар кулинар 
или кулинарски техичар (за кандидате који 
конкуришу за наставника куварства); уколико 
поседују, учесници конкурса за радно место 
наставника достављају и оригинал или оверену 
фотокопију исправе којом доказују да имају 
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; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; уверење надлежних органа да 
лице није осуђивано правоснажном судском 
пресудом са правним последицама у смислу чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, издато након расписивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. 
Учесник конкурса који не жели сам да прибави 
и достави доказе о испуњености услова који се 
могу прибавити по службеној дужности, 
попуњава изјаву у којој даје сагласност да се 
његов ЈМБГ користи искључиво у сврху при-
купљања података који се односе на доказе 
које учесник конкурса не жели сам да прибави 
(нпр. уверење о држављанству, извод из књиге 
рођених, ...). Формулар изјаве се може преузе-
ти на званичној интернет страници школе или 
у згради Угоститељско-туристичке школе у Бео-
граду у периоду од 08.00 до 14.00 часова. Кан-
дидати достављају попуњену и потписану 
изјаву уз потребну документацију, на адресу 
школе, путем поште или лично, на петом спра-
ту канцеларија број 28. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкуса. Неблаго-
времене пријаве као и пријаве са непотпуном и 
од стране јавног бележника неовереном доку-
ментацијом, неће бити узете у разматрање. 
Контакт особа: секретар школе Снежана Баса-
рић, телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„РАКОВИЦА”

11070 Београд, Хасанагинице 8
тел. 011/3511-853

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21). 
За директора школе може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање стече-
но на: студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да испуњава услове 
за наставника школе у подручју рада економија, 
право и администрација, за педагога и психоло-
га школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора установе 
у року од 2 године од дана ступања на дужност; 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 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. 
Комисија за избор директора цениће и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) као 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања, ако 
је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора школе.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: радну 
биографију; диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о положеном 
испиту за лиценцу, стручном испиту за настав-
ника, односно стручног сарадника (дозволу 
за рад); обуку и положен испит за директора 
(пријава се неће сматрати непотпуном, јер про-
грам обуке за директора школе и Правилник о 
полагању испита за директора ступио је на сна-
гу 25.08.2018. године, па ће изабрани кандидат 
бити у обавези да положи испит за директора у 
року који предвиђа закон); потврду да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест 
месеци); уверење из казнене евиденције у скла-
ду с чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 
шест месеци); уверење о држављанству Репу-
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блике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
остала документа која могу послужити као доказ 
о стручним и организаторским способностима; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања, уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе; доказ да 
зна језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Сва потребна доку-
ментација подноси се у оригиналу или овереним 
копијама. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се препорученом пошиљком или лично 
на адресу школе, у затвореној коверти за назна-
ком „Пријава по конкурсу за избор директора”. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Бла-
говременом пријавом сматра се она пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благо-
временом пријавом сматраће се и пријава која 
је предата препорученом поштом, и тада се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку. Када истек конкурсног рока за пријем 
пријава пада у недељу или дане државног праз-
ника, рок за пријаву помера се за следећи рад-
ни дан. Додатна обавештења могу се добити у 
секретаријату школе и на телефон 011/351-1853, 
радним данима од 8.00 до 15.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Земун
11080 Београд, Немањина 6

Редовни професор за ужу  
научну област Биохемија

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о мимималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријуми за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу 
дела поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку избо-
ра у звања и заснивања радног односа сарадника 
и Статутом факултета у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци) достављају 
се на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Конкурс 
је отворен 15 дана.

Ванредни професор за ужу научну 
област Опште сточарство и 

оплемењивање домаћих  
и гајених животиња

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Критеријуми за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом факултета у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 

списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци) достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Примењена зоологија и рибарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Критеријуми за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом факултета у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци) достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Наука о конзервисању и врењу
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Критеријуми за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом факултета у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци) достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

Доцент за ужу научну област 
Технолошка микробиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Критеријуми за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 

и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом факултета у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци) достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

Доцент за ужу научну област  
Физика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о мимималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Критеријуми за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину 
и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом факултета у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци) достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Трошкови и калкулације
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија, који је 
студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Критеријуми за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у 
звања и заснивања радног односа наставника и 
начину и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа сарадника и Статутом факулте-
та у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не 
старија од шест месеци) достављају се на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен 15 дана.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Пољопривредна техника
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија, који је сту-
дије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам. Остали услови 
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утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, правилником о мими-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о уређењу дела поступ-
ка избора у звања и заснивања радног односа 
наставника и начину и поступку избора у звања 
и заснивања радног односа сарадника и Стату-
том факултета у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под 
истрагом (документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од шест месеци) дос-
тављају се на горе наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 15 дана.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

зел. 011/8723-240, 8727-851
e-mail: skolaodrasliobrenovac@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 1) има 
одговарајуће високо образовање стечено: (1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе 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; (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета као лице које 
је стекло образовање на студијама другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Kандидат мора 
да има одговарајуће образовање за наставника 
односно стручног сарадника школе за основ-
но образовање одраслих, у складу са Правил-
ником о условима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образо-
вања наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма осно-
вног образовања одраслих („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013), 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 7) да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
да има лиценцу за директора школе; изабрани 
директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице 
које уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије) или на студијама у трајању 
од три године или више образовање, за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада на пословима обра-
зовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању (не старију од 6 месеци); оверен 
препис / фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(не старију од 6 месеци); оригинал / оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 
година рада у области образовања (не старију 
од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); оригинал / оверену фото-
копију уверења из надлежне службе МУП да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал 
/ оверену фотокопију уверења надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности у скла-
ду са Закону (не старије од 6 месеци); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; уве-
рење о држављанству Републике Србије не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них, не старије од 6 месеци; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га посе-
дује, а за кандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора школе доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оверен препис / фото-
копију лиценце за директора школе (ако је кан-
дидат поседује); пријаву на конкурс са радном 
биографијом и остале податке које сматра корис-
ним у циљу свог избора (прегледом кретања у 
служби са стручним и организационим способ-
ностима, план и програм рада директора школе, 
и друге доказе). Доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен 

испит за директора дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност, у 
складу са условима прописаним законом. Кан-
дидат, пријаву на конкурс са комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се доби-
ти у секретаријату школе лично или позивом на 
телефон: 011/8723-240.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

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

Стручни сарадник – логопед
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи искључи-
во путем поште на наведену адресу са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује. 
Језик на којем се остварује васпитно-образов-
ни рад: српски. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24. Закона 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији радних места. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају доказ 
о стручној спреми, уверење о држављанству, 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(податке из казнене евиденције издаје МУП), 
дозволу за рад (лиценца). Уколико кандидат 
нема дозволу за рад (лиценцу) послодавац ће 
одредити рок, у складу са законом, за полагање 
испита за лиценцу. Доказ да лице није осуђи-
вано не може бити старији од 6 месеци. Фото-
копије морају бити оверене. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење и санитарну књижицу.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПУ „КРЕАТИВНИ ЗАМАК”
11000 Београд, Андре Николића 29

тел. 063/1993-635

Васпитач / медицинска сестра  
– васпитач

УСЛОВИ: васпитач; медицинска сестра – вас-
питач. Претходно искуство није неопходно. ЦВ 
послати на creative.castle.belgrade@gmail.com; 
информације на телефон 063/199-635, контакт 
особа: Катарина.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну 
област Астрофизика

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну 
област Астрономија

на одређено време од 12 месеци,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани астроном, студент мас-
тер или специјалистичких студија, који је студије 
првог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање 08,00. Ближи услови за избор 
су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 
– др. закони) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета.

ОСТАЛО: приликом конкурисања потребно је 
поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе. Молбе са потребним документима могу 
се доставити Факултету на горе наведену адре-
су или лично предати у Секретаријат факулте-
та, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 
10 – 15 у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 2

Наставник разредне наставе
на период до 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, 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, мултидисципли-
нарне, трансдициплинарне студије другог степе-
на 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; психичка, физичка и здрав-
ствена способности за рад са децом и ученици-
ма; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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; 
држављанство Републике Србије; знање српског 

језика и језика на којем остварује образовно-вас-
птини рад. Неблаговрмене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, са 
одштампаним пријавним формуларом; доказ о 
државаљанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног одгова-
рајућег испита); доказ о знању језика на којем 
се оставрује образовно-васпитни рад. Одлуку 
о избору кандидата доноси конкурсна комисија 
након обављеног разговора са кандидатима у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве треба послати на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара Школе и преко 
телефона 011/2647-742.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 2

Оглас објављен 05.10.2022. године у публи-
кацији „Послови” (број 1008), поништава се у 
целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

наставника на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

наставника именованог за директора 
школе у првом мандату

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

наставника распоређеног на послове 
координатора за образовање одраслих

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Машинство и обрада метала. 

ОСТАЛО: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора имати завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета) или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик. Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја кандидати достављају 
биографију, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Србије и уверење о држављан-
ству. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Доказ да кандидат има одговарајућу 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који испуњавају 
услове конкурса упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Пријаве са документацијом слати на наведе-
ну адресу са назнаком „Конкурс за наставника 
(навести предмет)”.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

тел. 011/2607-200

Наставник из предмета српски 
језик и књижевност и пословна 

коресподенција
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 (изузетно ст. 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично 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 родоскрвњење, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Пријавни формулар кандида-
тима је доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидати заједно са одштампаним 
попуњеним пријавним формуларом достављају 
доказ о одговарајућем образовању – диплому 
(кандидати који су завршили други степен дос-
тављају и диплому са основних академских сту-
дија), доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
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3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање – уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених не 
старији од 6 месеци, уверење о држављанству 
Републике Србије не старије од 6 месеци, доказ 
о познавању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), доказ 
о положеном стручном испиту, односно поло-
женом испиту за лиценцу за оне кандидате који 
то поседују, краћу биографију. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи – фотокопије. Психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима кандидата 
који уђу у ужи избор, врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду дос-
тави уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве сла-
ти на наведену адресу или предати непосредно 
у Секретаријату школе, у коверти са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Службеник за јавне набавке
на одређено време

УСЛОВИ: oбразовање: високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања и рад-
но искуство: знање рада на рачунару; положен 
стручни испит за службеника за јавне набавке 
у складу са законом; најмање три године рад-
ног искуства. Предност имају кандидати: који су 
обављали исте или сличне послове на другим 
високошколским установама и кандидати који 
имају дуже радно искуство из области јавних 
набавки. Општи опис посла: обавља сложене 
послове и задатке који се односе на спровођење 
поступка јавних набавки добара, услуга или 
радова за потребе Факултета као и набавки на 
које се Закон о јавним набавкама не примењује, 
припрема сву потребну документацију и коор-
динира израду и извршење уговора, води еви-
денцију документације из јавних набавки, коор-
динира израду плана јавних набавки, подноси 
прописане извештаје и обавља друге послове 
који су детаљније описани Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова на Грађе-
винском факултету.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време

УСЛОВИ: oбразовање: средње образовање 
или високо образовање на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на студијама у трајању до 
три године, по пропису који је уређивао висо-

ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Додатна знања и радно искуство: знање рада 
на рачунару. Предност имају кандидати: који су 
обављали исте послове на другим високошколс-
ким установама као и кандидати који су обавља-
ли сличне послове код других послодаваца. 
Општи опис посла: обавља средње сложене и 
разноврсне послове и задатке пријема, прегле-
да и евидентирања информација, документата, 
службене поште, пружа техничку подршку у при-
преми појединачних аката и прикупља и припре-
ма документацију приликом израде аката, уго-
вора, издаје одговарајуће потврде и уверења и 
обавља друге послове који су детаљније описани 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Грађевинском факултету.

Правни сарадник
у Кабинету декана, на одређено време

УСЛОВИ: oбразовање: високо образовање: на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; изузетно: средње образовање 
и радно искуство на тим пословима. Додатна 
знања и радно искуство: знање рада на рачуна-
ру, знање енглеског језика, најмање пет година 
радног искуства на пословима са средњим или 
високим образовањем. Предност имају канди-
дати: који су обављали исте послове на другим 
високошколским установама као и кандидати 
који су обављали сличне послове код других 
послодаваца. Општи опис посла: обавља сло-
жене и разноврсне административно-техничке 
послове: води потребну администрацију (дописи, 
евиденције), води евиденцију састанака, рокова 
и обавеза руководиоца, комуницира са странка-
ма путем телефона, стара се о пријему страна-
ка и спроводи странке према протоколу, води 
потребну администрацију (дописи, путни налози 
за декана и продекане, евиденција коришћења 
Свечане сале Факултета, требовања Кабинета 
декана, и сл.), прима и припрема пошту и врши 
техничку припрему за експедовање докумената 
и о томе води одговарајућу документацију, ажу-
рира и води радну архиву декана и продекана и 
обавља друге послове који су детаљније описани 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Грађевинском факултету.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, доказ о образо-
вању (оверене фотокопије диплома) и потвр-
ду о радном искуству (уколико кандидат има 
радног искуства). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
доставити на адресу: Грађевински факултет Уни-
верзитета у Београду, Београд, Булевар краља 
Александра 73, I спрат, соба 117. Телефон за 
додатне информације: 011/3218-638. Конкурс се 
објављује у листу „Послови” и на интернет стра-
ници Националне службе за запошљавање, као 
и на интернет страници Грађевинског факултета.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник вештина за ужу научну 
област Сестринство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању и Пра-
вилнику о начину и поступку стицања звања, 
ближим условима за стицање звања и о начину 
и поступку заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” 

Београд. Документа која је потребно доставити: 
биографија са библиографијом, оверена фотоко-
пија дипломе VII и VII/1 степена, доказ о радном 
искуству. 

Професор струковних студија  
за ужу научну област  

Радиолошка медицина
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању и 
Правилнику о начину и поступку стицања звања, 
ближим условима за стицање звања и о начину 
и поступку заснивања радног односа наставника 
и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” Бео-
град. Документа која је потребно доставити: био-
графија са библиографијом, оверена фотокопија 
дипломе VII, VII/2 степена и оверена фотокопија 
дипломе VIII степена, доказ о радном искуству. 

ОСТАЛО: Документа доставити путем поште, 
на адресу: Правна служба – за конкурс, Висока 
медицинска школа струковних студија „Милутин 
Миланковић”, 11040 Београд, Црнотравска 27. 
Напомена: услови за избор у звање професо-
ра струковних студија, предвиђени су Законом 
о високом образовању и општим актима Високе 
медицинске школе струковних студија „Милутин 
Миланковић”, Београд. Пријаве на оглас дос-
тављају се у року од 15 дана, од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе број 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.

www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту асистент за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Рачунарство и информатика, 
и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенција-
ма које ће се оцењивати у изборном поступку: 
кандидат не сме бити правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању; мора имати ста-
тус студента на докторским студијама и да је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) или ако 
је кандидат стекао звање магистра наука, да му 
је прихваћена тема докторске дисертације; 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 
програмских језика PHP, JavaScript,C/C++,Visual 
Basic i C#; рад са Arduino развојним окружењем; 
познавање програмског језика Asembler за Intel 
196; познавање рада са развојним окружењима 
Phyton 196 MySQL; познавање развоја и пројек-
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товања сервиса у информационим системима; 
пројектовање и развој система база података; 
познавање рада са XML документима; практична 
знања везана за интернет програмирање.

Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање 
и запослење на радном месту сарадник у наста-
ви за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Рачунарство 
и информатика, и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у избор-
ном поступку: 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 просеч-
ном оценом најмање осам (8), на акредитованој 
високошколској установи и акредитованом сту-
дијском програму; мора имати статус студента на 
мастер академским, или мастер струковним сту-
дијама, или на специјалиситичким академским 
студијама или специјалистичким струковним сту-
дијама у научној или стручној области за коју се 
бира; мора испољавати способност за наставни 
рад, што се доказује: ако је кандидат лице које 
има педагошко искуство, кандидат мора имати 
позитивну оцену педагошког рада у студентским 
анкетама које се односе на претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема педа-
гошко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; позна-
вање и искуство у раду са алатима HTML5, CSS3, 
JavaScript, jQuery, Bootstrap, Wordpress; позна-
вање и искуство у раду са софтверским ала-
тима Adobe Fhotoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Adobe Premiere Pro, Microsoft Office, 
Autodesk Maya, Sound Forge, DaVinci Resolve, 
Xara Designer; познавање и искуство у раду са 
програмским језицима C,C#,VB.NET; познавање 
и искуство у раду са алатима за креирање 2D и 
3D игара, Unity и Unreal Engine; познавање рада 
са системом за виртуелну реалност Oculus Rift S.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс у погледу сараднич-
ких звања у погледу којих је расписан овај кон-
курс, могу се поднети најкасније до 24. октобра 
2022. године. Пријаве на конкурс се могу предати 
лично, искључиво радним данима (понедељак–
петак) од 10 до 16 часова, или послати путем 
поште, на адресу „Висока школа електротехнике 
и рачунарства, ул. Војводе Степе бр. 283, 11010 
Београд – Вождовац”. Пријаве послате поштом 
морају стићи у Одсек Висока школа електротех-
нике и рачунарства до истека наведеног рока за 
конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговре-
меним и биће одбачене. Такође, неразумљиве 
или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и 
пријаве на овај конкурс уз које нису приложени 
сви потребни докази, биће одбачене. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу: Срђан 
Радисављевић, адреса е-поште: srdjanr@viser.
edu.rs, канцеларија 002, Улица војводе Степе 
283 Вождовац, Београд. Пријава конкурс мора 
обавезно да садржи: податке неопходне за иден-
тификовање сарадничког звања (односно радног 
места) за које кандидат конкурише, што под-
разумева обавезно навођење сарадничког звања 
за које се конкурише, образовно-научног поља 
(када је оно наведено у овом конкурсу), области 
и уже стручне области; податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз 
пријаву на конкурс се обавезно достављају и сле-
дећи докази: уверење надлежног органа (МУП) 
о неосуђиваности за напред наведена кривична 

дела (из члана 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању), не старије од месец дана. Уколико кан-
дидату уверење о неосуђиваности не буде издато 
до затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкурс достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уверења, док 
само уверење о неосуђиваности треба да доста-
ве без одлагања, а морају га доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; оверене 
фотокопије високошколских исправа о стеченом 
степену потребног, односно одговарајућег висо-
ког 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 установе о томе да кандидат има 
статус студента на докторским или на мастер 
студијама који је прописан као услов за избор у 
сарадничко звање за које се конкурише; извод 
из матичне књиге рођених (или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (или оверену 
фотокопију); радна биографија (CV) и одгова-
рајуће доказе који потврђују наводе из биогра-
фије; ако је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, одговарајући доказ да кандидат 
поседује позитивну оцену укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада (потврда 
образовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, 
резултати студентских анкета и слично); ако так-
ви докази постоје, одговарајуће доказе о посе-
довању 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 оче-
кује да ће започети провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција канди-
дата 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 конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадни-
ка Академије. Провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата, 
ако се таква провера буде спроводила, може се 
одржати 25. октобра 2022. године или касније у 
просторијама Одсека Висока школа електротех-
нике и рачунарства, Војводе Степе 283, Београд. 
Кандидат који поднесе благовремену, уредну и 
потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, на 
основу доказа приложених уз пријаву на овај 
конкурс, утврди да испуњава потребне услове за 
избор у звање у погледу кога конкурише, накнад-
но ће бити обавештен о тачном времену одржа-
вања провере оспособљености, поседовања тра-
жених знања и вештина, односно компетенција, 
уколико је потребно да се таква провера одржи.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

11070 Нови Београд 
Булевар маршала Толбухина 41

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 
и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има одговарајуће 
високо образовање за наставника гимназије, за 
педагога и психолога стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (завр-

шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета) или стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, 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 кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за привред-
ни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Изабра-
ни директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе у 2 примерка: 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис / фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, доказ о држављанству, 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело, доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за привредни преступ утврђен 
Законом о основама система образовања и вас-
питања, доказ да се против њега не води кри-
вични поступак, потврду о радном стажу, доказ 
о познавању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника), био-
графски подаци са прегледом кретања у служ-
би. Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора устано-
ве дужно је да достави резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Сви наведени докази саставни су 
део пријаве на конкурс, морају бити оверени и 
не могу бити старији од 6 месеци. Неблаговре-
мена и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава на конкурс за избор директора 
заједно са потребном документацијом доставља 
се на наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора” у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Виши лектор за ужу научну област 
Синологија, предмет Кинески језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Високо образовање (Филолошки 
или њему одговарајући факултет) – завршене 
основне и мастер академске студије (300 ЕСПБ 
бодова), односно стечен VII/1 степен стручне 
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спреме према прописима који су важили пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању, 
просечна оцена најмање осам (8 на сваком сте-
пену студија, објављени стручне односно научни 
радови, радно искуство у настави. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању и 
Статутом Филолошког факултета Универзитета у 
Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе својеручно потпи-
сану пријаву на конкурс са биографијом у при-
логу пријаве, доказ којим се потврђује одгова-
рајућа стручна спрема, у оригиналу или овереној 
фотокопији, списак радова и радове, уверење о 
држављанству, у оригиналу или овереној фото-
копији, извод из матичне књиге рођених, у 
оригиналу или овереној фотокопији на адресу: 
Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 
3, у року од петнаест дана од дана објављивања 
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

Вранић, Трг палих бораца 3
тел. 011/8332-022

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
именованог директора установе  

(до истека мандата) 

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време до 31.08.2023.
3 извршиоца

УСЛОВИкандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чл. 139 и чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидат 
прилаже документацију којом доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос и то: 1. 
пријаву на конкурс; (Формулар пријаве канди-
дат попуњава електронским путем на званич-
ном сајту министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар у штампаном облику 
доставља установи/школи, као део конкурсне 
документације); 2. оверну фотокопију дипломе, 
о одговарајућој стручној спреми у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19). Правилник се може преузети и на зва-
ничном сајту школе www.ospavlepopovic.edu.rs, 
3. лекарско уверење, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (кандидат доставља лекарско уверење 
о здравственој способности из надлежног дома 
здравља пре потписивања уговора о раду, пси-
холошке способности кандидата утврђиваће се 
по налогу школе, само за кандидате који уђу у 
ужи избор), 4. уверење да канидат није осуђиван 
(не старије од шест месеци) правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривичана дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићеним међународним правом, без обзира 
на изречену крвичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење / извод из казнене евиден-
ције се добија у надлежној полицијској станици), 
5. уверење о држављанству Републике Србије, 6. 
фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; 7. кратку радну биографију; 8. доказ да зна 
српски језик, на коме се остварује васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Тражена документација се 

доставља у оригиналу или овереној фотокопији 
(не старије од шест месеци). Пријаве на конкурс 
са траженом пратећом документацијом (под 1, 
2, 4, 5, 6 и 7) доставити на адресу школе, ОШ 
„Павле Поповић” 1142 7 Вранић, Трг палих бора-
ца 3, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Све ближе информације можете добити и 
на тел: 011/8332-022 и 062/402-353 и путем ел. 
поште на адресу: sekretar.osppopovic@hotmail.rs. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ, БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

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

Спремачица
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: основно или средње образовање; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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; 
држављанство Републике Србије; знање српског 
језика. 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 горе 
наведену адресу или на имејл адресу office@
koledz-beograd.edu.rs у скенираној форми.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер ака-
демске студије или основне студије у трајању 
од најмање четири године, по прописима које је 
уређивало високо образовање до 10. септембра 
2005. године), математички факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). 
Биографију слати искључиво на имејл адресу 
konkurs@boskovic.edu.rs у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи 
избор накнадно ће доставити осталу потребну 
документацију.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧУКАРИЦА”

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3552-770

Домар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, IV степен 
стручне спреме, са или без радног искуства; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика. Канди-
дат попуњава пријавни формулар за пријаву на 
конкурс, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз одштампани пријавни фор-
мулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
сведочанства о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија), уверење о држављанству не старије од 
шест месеци (фотокопија мора бити оверена); 
уверења полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 (фотокопија уверења 
мора бити оверена). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Установа нема обавезу да 
кандидатима врати приложену документацију по 
конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу Установе, 
поштом или лично од 09-15 часова у дирекцију 
Установе, Пожешка 28. Ближе информације се 
могу добити путем тел. 011/3552-770.

ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Дипломирани библиотекар
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) држављанство Републике Србије. Услов за 
одговарајуће образовање: високо образовање, 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, односно спе-
цијалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао 
високо образовање пре 10.09.2005. године; 
врста образовања из поља друштвенохуманис-
тичких наука. Додатна знања: познавање рада 
на рачунару; положен стручни испит за библио-
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текара. Услови за пријем у радни однос доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1), 3) и 4), саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати дос-
тављају пријаву на конкурс и потребну докумен-
тацију из тачке 1), 3) и 4) и доказе о познавању 
рада на рачунару и радном искуству, заједно 
са пријавом Високој школи струковних студија 
Ваздухопловној академији. Рок за подношење 
пријава са потребном документацијом је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на 
конкурс достављају се следећи докази: диплома 
о стеченом одговарајућем образовању или уве-
рење уколико није издата диплома; доказ из каз-
нене евиденције од Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 (да није старији од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (да није 
старије од 6 месеци); биографски подаци (CV); 
доказ о промени презимена (извод из матичне 
књиге венчаних) уколико је неки од претходно 
наведених доказа издат на друго презиме (да 
није старији од 6 месеци); доказ о познавању 
рада на рачунару; доказ о положеном стручном 
испиту за библиотекара. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад (да није старије од 6 месеци) изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Докази се достављају у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника (осим 
доказа о познавању рада на рачунару). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
даље разматрање. Пријавa са потребном доку-
ментацијом доставља се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за ____ (навести радно место 
за које се конкурише) ”, на адресу: Висока шко-
ла струковних студија Ваздухопловна академија, 
11158 Београд, Булевар војводе Бојовића 2, пре-
порученом поштом или непосредно у секрета-
ријат сваког радног дана од 11.00 до 15.00 часо-
ва. Телефон за информације: секретар Жељко 
Бјеливук 011/2182-956.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Сарадник у настави за ужу  
научну област Менаџмент и 

управљање пројектима
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Статутом Универзите-
та, Статутом Факултета и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова на Факултету: 
сарадника у настави – студент мастер академ-
ских студија или специјалистичких студија који 
је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8). Кандида-
ти су дужни да уз пријаву приложе: диплому о 
завршеним студијама првог степена студија са 

просечном оценом; потврду да је студент мастер 
академских или специјалистичких студија и био-
графију. Напомена: сви прилози достављају се 
ахиви Факултета, поред папирне и у електрон-
ској форми (УСБ). Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Семенарство, расадничарство 

и пошумљавање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких 
наука, област шумарство, са радним искуством, 
способност за наставни рад, објављени научни 
и стручни радови, шумарски факултет, Одсек и 
студијски програм за шумарство.

Доцент за ужу научну област 
Техничка механика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких нау-
ка из области машинства / грађевинарства или 
доктора биотехничких наука из области пре-
раде дрвета, са радним искуством, способност 
за наставни рад, објављени научни и стручни 
радови, машински / грађевински или шумарски 
факултет, одсек и студијски програм за техно-
логије дрвета.

ОСТАЛО: остали услови за избор наставника 
утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду и Статутом и 
Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака радника Шумарског факултета, 
као и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (оверене фото-
копије диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и стручних 
радова, сепарате радова), достављају се Правној 
служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза 
Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у огласним новинама и на сајту 
Националне службе за запошљавање, на сајту 
Факултета и сајту Универзитета. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Редовни професор за ужу научну 
област Науке безбедности за 

наставни предмет Логистика у 
систему националне безбедности

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и 
заштите, односно доктор наука-науке безбед-
ности или доктор техничких наука; VIII сте-
пен стручне спреме. Остали услови утврђени 
су одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, 88/2017-
41; 27/2018-3 (др. закон); 73/2018-7; 67/2019-
3; 6/2020-3 (др. закон); 6/2020-20 (др. закон); 
11/2021-3; 67/2021-3 (др. закон); 67/2021-7 Ста-
тута Факултета безбедности и других општих 
аката који прописују услове за стицање звања 
наставника Универзитета у Београду. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографију, оверену фото-

копију дипломе, списак научних радова, као и 
радове. Пријаве кандидата са прилозима подно-
се се на горе наведену адресу, лично или путем 
поште, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РОДА”
11080 Београд, Марка Николића 17

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
и 6/20), у даљем тексту Закон, тј. ако је стекао 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; дужност директора предшколске устано-
ве може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона тј. ако је 
стекао високо образовање за васпитача на сту-
дијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем и има најмање 10 годи-
на рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има дозволу за рад, 
наставника, васпитача и стручног сарадника – 
лиценцу (члан 122 став 3 и 4 Закона); обуку и 
положен испит за директора установе (пријава 
која не садржи доказ о положеној обуци и испи-
ту за директора неће се сматрати непотпуном, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да поло-
жи испит за директора у законском року од две 
године, члан 122 став 9. Закона); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ прилаже изабрани кан-
дидат пре ступања на дужност директора, члан 
139 став 1 тачка 2) и став 3 Закона); није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе 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 
није правоснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; и да у току избора није утврђено да је 
против њега покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије (члан 139 став 
1 тачка 4) Закона); да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(члан 139 став 1 тачка 5) Закона). Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: пријав-
ни формулар (исти се може преузети на званич-
ном сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, који се попуњава и доставља уз 
конкурсну документацију); оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену копију оригинал документа или 
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обавештења којим се доказује поседовање доз-
воле за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); потврду којом доказује рад 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, и то најмање у 
трајању од осам година рада у установи, сход-
но члану 140 став 1 и 2 или најмање у трајању 
од 10 година рада у предшколској установи на 
пословима и васпитања и бразовања након сте-
ченог одговарајућег образовања, сходно члану 
140 став 3 Закона (оригинал); доказ о завршеној 
обуци и положеном испиту за директора (уколико 
кандидати не поседују овај доказ у обавези су да 
положе испит за директора у року од две године 
од дана ступања на дужност), лекарско уверење 
издато од стране надлежне здравствене устано-
ве којим се доказује психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима 
(доказ доставља изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа, односно ступања на дуж-
ност, не старије од 6 месеци); уверење / потврда 
надлежног Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела наведена у члану 139 
став 1 тачка 3) Закона, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци), уверење / потврда издата од стра-
не надлежног суда да у току избора није утврђе-
но да је против њега покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога – за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на (оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци); уверење / потврда издата од стране 
надлежног привредног суда да у току избора није 
утврђено да је правоснажно осуђено за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству РС (оригинал образац или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал образац или 
оверена копија не старија од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на коме се организује вас-
питно-образовни рад (уколико је кандидат стекао 
образовање на страном језику); краћа радна био-
графија са прегледом кретања у служби а наро-
чито у установама и предшколским установама; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника, 
уколико је кандидат био предмет стручно-педа-
гошког надзора). Директор се бира на период од 
четири године, а мандат тече од дана ступања 
на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава 
пријавни формулар (образац који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и ехнолошког развоја). Потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља установи. Пријава на 
конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт 
телефон). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова слати 
поштом на адресу: Предшколска установа „Рода” 
Београд, Земун, Марка Николића 17, са назнаком 
„Конкурс за директора предшколске установе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”

11000 Београд, Моме Димића 2
e-mail: despotstefan@sezampro.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена за радно 

место помоћника директора, најкасније 
до 31.08.2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са рада у иностранству, 
односно до 31.08.2023. године

Наставник историје
на одређено време, до повратка 

запосленог са мировања радног односа

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Стручни сарадник педагог  
– педагог школе

са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства са рада  

ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно: на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Сходно важећем Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Додатна знања / испити / радно 
искуство, дозвола за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (лиценца), знање рада на 
рачунару.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: средња школска спрема IV степен. 
Образовање: сходно важећем Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Додатна знања / 
испити / радно искуство: обука за педагошког 
асистента (завршен прописани програм обуке за 
рад са децом и ученицима ромске националне 
мањине).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају одштампани 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и достављају: оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству РС; 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности 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 дискриминаторско понашање (не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу – уколико поседују; радну 
биографију; доказ о знању језика на којем се 
обавља образовно-васпитни рад(осим за кан-
дидате који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику). Оверене фотокопије докумената 

не могу бити старије од шест месеци од дана 
подношења пријаве. Изабрани кандидат је пре 
закључења уговора о раду у обавези да поднесе 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Служ-
бени гласник РС”, бр. 87/18). Рок за подношење 
пријава је 8 дана. Пријаве предати лично у 
секретаријату установе сваког радног дана у 
периоду од 09-14 часова, или слати поштом на 
адресу са назнаком за конкурс и радно место: 
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, 11160 Београд 
Моме Димића 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШКО РАДОВИЋ”

11253 Сремчица, Томаса Едисона 3
тел. 011/2526-400

e-mail: skoladr@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време од 1 године  

(до 31.08.2023. године) 

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање сходно одредбама члана 8 Правилника о 
педагошком асистенту и андрагошком асистен-
ту („Службени гласник РС”, број 87/2019) и да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз 
пријаву доставити: краћу биографију, доказ о 
стручној спреми – оверену фотокопију дипло-
ме, држављанство РС (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), потвр-
ду-уверење о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику) и уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања. Кан-
дидати у складу са чланом 154 став 2 Закона 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет адреси Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Доказ о испуњењу услова здравствене и пси-
хофизичке способности – лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пре доношења решења о избору, кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА 
ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ

11000 Београд 
Јаниса Јанулиса 14

Портир
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме у било 
ком занимању; поседовање возачке дозволе Б 
категорије; да лице није осуђивано; минимум 
24 месеца радног искуства. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
011/6604-020. Слање пријава на e-mail: nivs@
nivs.rs. Конкурс остаје отворен до 31.10.2022. 
године.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4712.10.2022. |  Број 1009 |   

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65 

Сарадник у настави за научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа научна област 
Електроенергетика

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике 
и рачунарства, студент мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских студија 
у одговарајућој научној области, који је студије 
првог степена завршио са просечном оценом 
најмање осам (8). Поред наведених услова кан-
дидати треба да испуњавају услове прописа-
не Законом о високом образовању и Статутом 
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на 
конкурс садржи име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије диплома о 
претходно завршеним степенима студија, спи-
сак научних и стручних радова као и саме радо-
ве, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72. став 4 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 
– аутентично тумачење и 67/21). Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ЈАГОДИНА

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-
МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач за ужу научно-стручну 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
са 5% радног времена, Одсек Ћуприја, 

на период од 5 година

Предавач за ужу научно-стручну 
област Физикална медицина и 

рехабилитација
Одсек Ћуприја, на период од 5 година

Предавач за ужу научно-стручну 
област Неурологија

са 5% радног времена, Одсек Ћуприја, 
на период од 5 година

Предавач за ужу научно-стручну 
област Гинекологија и акушерство
са 5% радног времена, Одсек Ћуприја, 

на период од 5 година

Предавач за ужу научно-стручну 
област Интерна медицина

са 5% радног времена, Одсек Ћуприја, 
на период од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистар, односно 
најмање стручни назив специјалисте академских 
студија за научну област за коју се бира и остали 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони 
и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), Правилником о начину и поступку избора 
у звање и заснивању радног односа наставника 
и сарадника Академије васпитачко-медицинских 
струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 
2022. године, Минималним условима за избор 
у звања наставника на академијама струковних 
студија и високим школама струковних студија 
(„Службени гласник РС”, број 130 од 29. децем-
бра 2021. године), као и непостојање сметњи из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању. 
Лица која подносе пријаву на конкурс за избор 
у звање морају приложити и следећу докумен-
тацију: биографију; доказе о испуњењу обавез-
них услова: оверене копије диплома свих степе-
на студија; доказе о траженом радном искуству 
(потврде, уговори о раду, уговори о ангажо-
вању и други докази у оригиналу или овереној 
фотокопији); доказе о оценама педагошког рада 
(осим ако нема педагошко искуство); списак 
радова и саме радове; доказе да је учествовао 
са радовима на научним и стручним семина-
рима и конференцијама, доказе да је био члан 
комисије за одбрану завршних радова; доказе о 
учешћу у развојно-истраживачким или стручним 
пројектима, односно о радном искуству у прив-
реди или установама релевантним за област за 
коју се бира; доказ о објављеној књизи, уџбе-
нику, односно поглављу у уџбенику, збирци 
задатака, као и потврду да је уџбеник одобрен 
за употребу за област за коју се наставник бира 
и др.; извод из матичне књиге рођених, однос-
но извод из књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, у оригиналу или 
овереној фотокопији и фотокопија личне карте; 
потврду МУП-а РС да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи.; 
доказе о изборима у наставно и научно звање, 
ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање; доказе о испуњењу изборних усло-
ва: стручно-професионални допринос; допри-
нос академској и широј заједници и сарадња са 
другим високошколским, научноистраживачким, 
односно институцијама културе или уметности у 
земљи и иностранству. Рок за подношење прија-
ве је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплет-
не документације неће бити разматране. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

КИКИНДА

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
23313 Нови Козарци, Краља Петра I 42

тел. 0230/356-005

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 
95/18 – аутентично тумачење), кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021): 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” 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, 04/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 

3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у 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) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), а потребну документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним форму-
ларом достављају установи. Докази о испуња-
вању услова: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија кандида-
та, оригинал / оверена копија дипломе односно 
уверења којим се доказаује одговарајуће обра-
зовање, оригинал / оверена копија уверења о 
држављанству, оригинал / оверена копија уве-
рења о неосуђиваности – извод из казнене еви-
денције МУП-а (не старије од 6 месеци), доказ 
о познавању језика на коме се изводи образов-
но васпитни рад уколико је неопходан (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). Доказ о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Након утврђене испуњености услова кандидата 
за пријем у радни однос кандидати, који испуња-
вају услове за заснивање радног односа, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор и донети решење о избору. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу Драгана 
Радујко, 0230/356-005. Пријаве се подносе на 
горе наведену адесу, са назнаком „За конкурс”, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
музичке школе, за педагога и психолога; 2. доз-
вола за рад (лиценцу за наставника или струч-
ног сарадника); 3. обука и положен испит за 
директора школе; 4. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 6. доказ да лице 
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 
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законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. држављанство Републике Србије; 8. доказ да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изабрани директор који 
нема положени испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника музичке школе, педагога и психолога; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или обавештења о положеном 
испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству – оригинал или оверена копија 
не старија од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених; доказ психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) – подноси се пре 
закључења уговора; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања из 
казнене евиденције МУП-а Републике Србије; 
доказ – потврду о најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о знању српског језика осим кандидата који су 
на српском језику стекли одговарајуће образо-
вање; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе, резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања; преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима (необавезно). Пријаву на конкурс, 
заједно са потребном документацијом, достави-
ти школи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 0230/442-474.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈЕДИНСТВО” 
РАКОШ СА ПРИВРЕМЕНИМ 
СЕДИШТЕМ У ЦРКОЛЕЗУ

38334 Осојане – Исток
тел. 065/4726-751

Наставник географије
са 31,25% радног времена,  

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

функције директора школе

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
стечено: а) 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-
пу предмета – студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинмарне сту-
дије другог степена које комбинују целине одго-
варајуће научне, односно стручне области педа-
гошки наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
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 и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања 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) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик, образовно-васпитни рад се ост-
варује на српском језику. Докази о испуњености 
услова овог конкурса под 1) и 3) саставни су део 
пријаве за конкурс и подносе се у виду овере-
них фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија, у року од 8 дана од дана објављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адре-
су школе: Основна школа „Јединство” Ракош са 
привременим седиштем у Црколезу, 38334 Исток, 
Косово и Метохија, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон: 065/4726-751.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Математика, ужа научна област 
Методика наставе математике

у Институту за математику и 
информатику 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 математичких наука 
уз услов да је прихваћена тема докторске дисер-
тације, односно ниво 8 НОКС-а доктор матема-
тичких 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 Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потвр-
ду да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској 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 са докторатом за научну 
област Хемија, ужа научна област 

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

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, доктор наука – 
хемијске науке који сходно Закону о високом 
образовању показује смисао за наставни рад. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Кандидати 
који поред општих услова треба да испуњавају и 
посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доста-
вити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепа-
рате објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође 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.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за научну 

област Машинско инжењерство, 
за ужу научну област Машинске 

конструкције и механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 
Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, 
Статута Факултета инжењерских наука Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилника о критеријуми-
ма за избор наставника Универзитета у Крагује-
вцу, Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим 
научним, уметничким и стручним областима Уни-
верзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити: диплому или уверење 
о стеченом докторату из одговарајуће научне 
области и диплому или уверење о претходно 
завршеним степенима студија у оригиналу или 
овереној копији; оверену фотокопију личне кар-
те или очитану личну карту; биографију; доказ о 
педагошком искуству са навођењем послова које 
је кандидат обављао, ако кандидат има педагош-
ког искуства; оцену педагошког рада ако канди-
дат има педагошког искуства; списак стручних 
и научних радова, као и саме радове; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела у оригиналу или овереној копији; 
друге доказе којима се доказује испуњеност 
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прописаних услова, обавезних и изборних еле-
мената за избор наставника. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Сву документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми на компакт 
диску – цд-у у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно на: 
https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве 
кандидата са прилозима доставити на адресу: 
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6 са назнаком радног места, 
научне области и уже научне области за коју се 
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета 
у Крагујевцу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН И ДРАГИЊА 

ТОДОРОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2

тел. 034/332-712

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена,  

на одређено време

Сервирка
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ка о организацији рада и систематизацији рад-
них места у Школи: да има одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
у складу са Правилником 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, 2/17, 3/17, 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) за радно место наставник енглеског 
језика, односно да има завршену средњу шко-
лу за радно место сервирке; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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 језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс, која садржи краћу биографију, 
адресу пребивалишта или боравишта и контакт 
телефон, кандидат доставља школи следећу 
потребну документацију: одштампан и попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs); доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе одговарајућег степе-
на и врсте образовања, односно уверења – ако 
диплома није издата); уверење или потврда о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела 

и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању српског језика, на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у Школи, доставља се 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Изабрани кандидат подноси 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене, непотпу-
не, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. 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 87/2018). Пријаве са потребном документа-
цијом доставити са назнаком „За конкурс: радно 
место библиотекар”, на адресу: Основна школа 
„Милутин и Драгиња Тодоровић” 34000 Крагује-
вац, Саве Немањића 2.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцент за научну 
област Филолошке науке, ужа 
научна област Шпански језик и 

лингвистика
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. Кандидати 
треба да испуњавају опште, обавезне, изборне 
и посебне услове 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 2. 3. 2021. године), Одлуком о изменама и 
допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 
16.05.2022. год.), 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 критерију-
мима за избор у звање наставника Универзитета 
у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. I-01-478 од 
03.06.2022. године), Правилником о ужим науч-
ним, уметничким и стручним областима Универ-
зитета 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 обра-
зовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, што доказују потврдом надлеж-
ног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима. Документа 
која је потребно доставити на наведене конкур-
се: пријаву; биографију; стручну биографију; 
оверене копије диплома (или уверења) свих 

нивоа студија (са наведеном просечном оце-
ном); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену копију); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију); фотокопију 
личне карте и очитану личну карту; доказ о 
испуњавању општих предуслова у погледу нео-
суђиваности утврђених чл. 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу-потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) – оригинал 
или оверену копију; потврду Комисије за обез-
беђење и унапређење квалитета о педагошком 
раду (за кандидате који су у радном односу на 
ФИЛУМ-у); потврду о педагошком искуству на 
високошколској установи; за кандидате који се 
први пут бирају у звање наставника и заснивају 
радни однос на факултету у саставу Универзите-
та у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно 
предавање. Фотокопије докумената морају бити 
оверене у једном примерку. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документација 
тражена конкурсом као доказ о испуњености 
услова, 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 примерка, 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевант-
них 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 Универ-
зитета у Крагујевцу (доступно на: http: //www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом докази-
вања биографских података, кандидат је дужан 
да се придржава Закона о заштити података о 
личности, односно да све личне податке, технич-
ки, одговарајуће прикрије. Сва документација и 
радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевач-
ке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење 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 виши лектор за 
научну област Филолошке науке, 

ужа научна област Енглески језик и 
лингвистика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у звање виши лектор: 
завршене мастер академске студије (или њима 
еквивалентне четворогодишње студије према 
раније важећем закону) са просечном оценом 
најмање осам (8) на основним и на мастер ака-
демским студијама, најмање 5 година радног 
искуства у звању лектора и позитивно оцењен 
педагошки рад у претходном изборном перио-
ду. Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Зако-
на о високом образовању РС остали обавезни, 
општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/2019, 6/2020 – др. закони), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу пречишћен текст (бр. 
II-01-483 од 06.06.2022. године), чл. 144 Статута 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
– пречишћен текст (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. 
год.), Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 16.05.2022), Правилни-
ком о избору сарадника на Одсеку за филологију 
(бр. 01-736 од 03.03.2014), Одлуком о измена-
ма и допунама Правилника о избору сарадни-
ка на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 
20.10.2016) и другим актима Универзитета у 
Крагујевцу и ФИЛУМ-а у Крагујевцу. Кандидати 
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који се пријављују на конкурс морају испуњава-
ти општи предуслов у погледу неосуђиваности, 
утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом обра-
зовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу, што доказују потврдом надлеж-
ног органа да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена наведеним прописима.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити 
на наведени конкурс: пријава на конкурс; био-
графија и стручна биографија; оверене копије 
диплома свих нивоа студија (са наведном про-
сечном оценом); извод из матичне књиге рође-
них (оверена копија); уверење о држављанству 
(оверена копија); фотокопија личне карте и 
очитана лична карта; потврда надлежног орга-
на (Полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван 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); потврда о радном искуству у звању 
лектора. Кандидат прилаже документацију про-
писану конкурсом са доказима о испуњености 
услова уз попуњени Образац који је објављен 
на сајту Факултета (у делу Документа и прописи 
– Обрасци). Кандидат је у обавези да сву доку-
ментацију достави у штампаној форми, а уред-
но попуњен образац у штампаној и електонској 
форми (на компакт диску – цд-у) у три пример-
ка. Приликом доказивања биографских подата-
ка, кандидат је дужан да се придржава Закона 
о заштити података о личности, односно да све 
личне податке, технички, одговарајуће прикрије. 
Фотокопије докумената морају бити оверене у 
једном примерку. Пријава кандидата уз коју није 
приложена комплетна документација сматраће 
се некомплетном и неће се разматрати од стра-
не комисије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички 
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Педагошки асистент
за школску 2022/2023,  

на одређено време

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан 
програм обуке за оспособљавање педагошких 
асистента, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: потребно ја да кандидат испуњава 
услове из члана 139Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и уз пријаву на конкурс уз краћу био-
графију поднесе потребне доказе. Попуњен 

и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, са 
потребном документацијом доставља школи и 
то: доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању), 
уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ – уверење о завршеној обуци за педа-
гошког асистента (оверен препис или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или бора-
вишта, контакт телефон), радно место на које 
кандидат конкурише. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
са неовереном документацијом неће се узима-
ти у разматрање. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом са назнаком „За конкурс за 
радно место педагошки асистент” доставити на 
адресу: ОШ „Мирко Јовановић”, 34000 Крагује-
вац, Улица незнаног јунака број 8. Телефон за 
контакт је 034/300-333 (Јелена Миловановић).

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник предмета из области 
рачунарства и информатике

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

повратка са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге дете, а најкасније  

до 19.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС и 113/17), Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020, 1/2021), Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места и 
то: да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик; да има: 1. образовање у 
складу са одредбама члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019), 
a у погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,3/2020,14/2020 
и 1/2021); 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 
и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019, 6/2020, 129/2021), обавезно 
образовање из члана 140 овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина 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 бодо-
ва. Образовање из става 1 овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има тражено образовање из 
става 1 овог члана закона. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС. Уз попуњени пријавни формулар 
кандидати треба да приложе следеће доказе: 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), диплому или уверење о врсти и степе-
ну стручне спреме, извод из казнене евиденицје 
(КЕ) као доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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 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, потврду високош-
колске установе да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студирања 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 бодо-
ва. Докази се подносе у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Докази који су 
приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Рок за подношење пријава за учешће на 
конкурсу је 8 дана од дана оглашавања конкурса 
у листу „Послови”. Пријаве се предају лично у 
секретаријату школе или путем поште на адресу 
школе. Конкурсна комисија обавиће разговор са 
кандидатима са листе и сачинити образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставити је директору у року од осам дана 
од дана обаваљеног разговора са кандидатима. 
Директор школе донеће решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе.
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КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ”

37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
129/21) за наставника и стручног сарадника; 2 
дозвола за рад наставника и стручног сарадника; 
3. најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 4. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 5. неосуђиваност 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 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; 
6. држављанство Републике Србије; 7. знање срп-
ског језика. Кандидати достављају следеће дока-
зе о испуњености услова: оверен препис дипломе 
факултета; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или лиценце; потврду о 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављан-
ству Републике Србије и извод из матичне књи-
ге рођених издати у последњих шест месеци или 
трајне важности; биографске податке (посебно 
кретање у служби и радна биографија), са евен-
туалним прилозима којима се доказује стручне, 
педагошке, организационе и друге способности, 
а обавезно извештај просветног саветника о раду 
кандидата (ако постоји), а лице које је предходно 
обављало дужност директора дужно је да доста-
ви резултате стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Учесницима 
конкурса биће достављено обавештење о избору 
директора по овом конкурсу, у складу са чланом 
60 став 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Пријаве са доказима слати на горе 
наведену адресу.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

1. Наставник економске групе 
предмета

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

одсуства и одсуства са рада  
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

2. Наставник теоријске наставе 
електротехничке групе предмета

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  
а најкасније до 31.08.2023. године,  

са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

3. Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке – инструктор

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  
а најкасније до 31.08.2023. године,  

са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

4. Наставник практичне наставе 
електротехничке групе предмета

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  
а најкасније до 31.08.2023. године,  

са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: 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 – аутентично тума-
чење), кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 139, 140, 141 став 4, 142 став 1 и 2 и 
чл. 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
као и врсту стручне спреме прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22); 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 4/22), однос-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 4/22); Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Саобраћај („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, број 4/22); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена 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 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати треба да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), одштампају га и зајед-
но са потребном документацијом доставе непо-
средно, на писарницу школе или препорученом 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ да кандидат има 
обавезно образовање из члана 140 овог зако-
на – образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 (уверење или потврда): за канди-
дате који ово образовање 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 пола-
гање испита за лиценцу; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања из 
казнене евиденције МУП-а; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом изабрани кандидат 
ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Ближе информације могу се добити код секрета-
ра школе или путем телефона 037/448-810. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована 
од стране директора Школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

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

тел. 037/446-890
e-mail: dragomir_markovic@yahoo.com

Педагошки асистент
за ученике ромске националности 

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

школске 2021/2022. године, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/21) у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и то ако има: 1) одго-
варајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђивано 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; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 се доказују прили-
ком пријема у радни однос. Уз опште услове, за 
рад на пословима педагошког асистента, усло-
ве испуњава кандидат који зна ромски језик и 
има савладан програм обуке у складу са Пра-
вилником о педагошком асистенту и андрагош-
ком асистенту и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22). За 
рад на пословима педагошког асистента одгова-
рајуће образовање поседује кандидат који има 
стечено средње образовање у четворогодишњем 
трајању.

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, 
кандидат доставља: оверен препис / фотокопију: 
а) дипломе о стеченом високом образовању и 
додатка дипломи (за завршене мастер студије), 
односно уверење о дипломирању уколико дипло-
ма још није издата (за наставнике), б) дипломе 
о стеченом средњем образовању у четворого-
дишњем трајању (за педагошког асистента) и в) 
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сведочанства о завршеном основном образовању 
и васпитању (за чистачицу); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
да зна српски језик (доказ је приложена дипло-
ма о стеченом образовању, а уколико је дипло-
ма стечена на другом језику доказ је потврда 
или сведочанство средње школе) – оригинал 
или оверена фотокопија; 5. уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван за кривична дела наве-
дена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама 
система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија); потврду о познавању 
ромског језика, коју издаје високошколска уста-
нова или национални савет ромске националне 
мањине на основу положеног стандардизованог 
теста који издаје Министарство (оригинал или 
оверена фотокопија) – за педагошког асистента; 
пријавни формулар који кандидати попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а који се 
одштампан и потписан доставља школи заједно 
са осталом потребном документацијом; доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду (оригинал или оверена фотоко-
пија). Кандидати које школа упути на проверу 
психофизичких способности дужни су да присту-
пе овој провери коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у 
пријави наведу адресу електронске поште, како 
би били обавештени о поступку провере пси-
хофизичких способности. Пријаве кандидата 
које установа упути на проверу психофизичких 
способности а који не приступе овој провери, 
неће се узети у разматрање. Неблаговаремене 
и непотпуне пријаве као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене од надлежног органа се 
неће узимати у разматрање. Пријава и докумен-
та се предају у оригиналу или у овереној фото-
копији, путем препоручене поште или непо-
средно секретаријату школе на горе наведену 
адресу. Достављена документација се не враћа. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 
до 14.00 часова или путем имејла dragomir_
markovic@yahoo.com.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Мудраковац

37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

1. Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, (до повратка запослене 
са породиљског боловања и одсуства 
са рада ради неге детета, а најдуже 
до повратка запослене са функције 

директора) 

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 2/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22) и 
члану 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – други закони, 10/19, 6/20 и 
129/21): професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; дипломи-
рани филолог англиста; дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; мастер фило-
лог (студијски програм Англистика; студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 

или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер филолог – англис-
та. Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије из области предмета, односно на 
студијским групама/програмима: Језик, књижев-
ност, култура, модул Енглески језик и књижев-
ност; Енглески језик и књижевност; Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом страном 
филологијом. Да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 Европским 
системом преноса бодова, у складу са чланом 142 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу сматра се да има образовање из члана 142 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из 
члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово обра-
зовање у року од једне године, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Остали услови: 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику) – доказије се потврдом 
одговарарајуће установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Документација коју 
кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http: /www. mpn.gov.rs); ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеном одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију; уверење Министарства унутрашњих 
послова – надлежне полицијске управе да канди-
дат није осуђиван, оригинал или оверену фотоко-
пију; потврда одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (достављају 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду. Напомена: уз 
пријаву на конкурс обавезно доставити адресу 
и контакт телефон. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
достављати на горе наведену адресу, лично или 
поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 037/3421-521.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања – стечено високо образовање: (1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена 

из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
(2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, и то у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 14/2022), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022); 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се подноси пре закљу-
чења уговора о раду); 3) неосуђиванст 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 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) држављанство Републике Србије 
и 5) знање српског језика. Кандидати подносе 
следећу документацију: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из груп кривичних дела против пол-
не слободе, 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 – уверење 
из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика (кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику не подносе 
овај доказ); радну биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти, на адресу школе, лич-
но, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком „За конкурс за 
посао”. Неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
37000 Крушевац, Бранка Радичевића 12

тел. 037/438-347

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

односно до 31.8.2023.

УСЛОВИ: За обављање послова педагошког асис-
тента потребно је најмање средње образовање, 
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да кандидат има завршен програм обуке за педа-
гошког асистента (уводни модул), да познаје 
ромски језик и да има препоруку локалне само-
управе; да има психичку и физичку здравстве-
ну способност за обављање послова за рад са 
децом и ученицима (извештај о селекцији кан-
дидата Националне службе за запошљавање); 
доказ 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 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. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о 
стручној спреми, оригинал или оверена копија; 
уверење о држављанству, оригинал или ове-
рена копија не старија од 6 месеци; лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду; фотокопију личне карте; краћу биогра-
фију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве за конкурс слати 
на горе наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Гложане

Наставник физичког васпитања
на одређено време,  

за 10% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 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. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуња-
вању услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписана пријава са биографијом 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 падагошких, психолошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студирања или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европском системом преноса бодова; оверена 
фотокопија / оригинал уверења о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање од 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 примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-

ну 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: 1. одговарајуће образовање; 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 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 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; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњавању услова које је 
кандидат дужан да приложи уз пријаву: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; потпи-
сана пријава са биографијом кандидата; ове-
рена фотокопија / оригинал дипломе; оверена 
фотокопија / оригинал извода из матичне књиге 
рођених; оверена фотокопија / оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о стеченом образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; оверена фотокопија / 
оригинал уверења о неосуђености за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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 кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу Милена Станковић, 
тел. 016/3869-982. Адреса на коју се подносе 
пријаве: Основна школа „Свети Сава”, Гложа-
не, 16214 Стајковце. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Канди-
дати кој буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци).

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
16203 Вучје, 29. новембра 10

тел. 016/3427-124

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције  
директора школе

Наставник предметне наставе 
(српског језика) 

са 20% радног времена,  
на одређено време до повратка 

запослене са послова помоћника 
директора, најдаље до 31.08.2023.

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 139, 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати 
треба: 1. да имају школску спрему прописану Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о стеченом одговарајућем степену 
и врсти образовања (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника или стручног сарадника (лицен-
ца – само за радно место наставник предметне 
наставе – српски језик). Пријава која не садржи 
доказ о положеном испиту за дозволу за рад неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит 
за лиценцу), доказ о неосуђиваности по основама 
из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона (не старији од шест 
месеци), доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику), радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење надлежне 
здравствене установе не старије од шест месе-
ци) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви наведени докази се достављају у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве на конкурс зајед-
но са потребном документацијом се могу подне-
ти непосредно или преко поште на адресу: ОШ 
„Бора Станковић”, 16203 Вучје, Улица 29. новем-
бра број 10, са назнаком „За конкурс”. Додатне 
информације о конкурсу кандидат може добити 
на тел: 016/3427-124 од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/212-980

Наставник предметне наставе 
физичко и здравствено васпитање
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана који је ангажован на 

пословима помоћника директора школе, 
а најкасније до 31.08.2023.

Наставник предметне наставе 
српског језика

са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са боловања, 

а најкасније до 31.08.2023.
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Наставник предметне наставе 
математика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка са боловања, а најкасније до 

31.08.2023.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
у складу са чл. 139 и чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања 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 и 1/2022, и то: 1. да имају одгова-
рајуће високо образовање: а) 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; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год.; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик на коме се изводи настава. 
Пожељно је доставити радну биографију / ЦВ 
(необавезно). Уз пријаву на конкурс кандидати 
достављају: пријавни формулар Министарства 
просвете – формулар се може преузети са веб 
адресе Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: htp: //www. mpn.gov.rs; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом образовању ако није издата 
диплома (основне студије и мастер акадамске 
студије); оригинал или оверене копије уверења 
о неосуђиваности не старије од 6 месеци (извод 
из казнене евиденције МУП-а РС); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способноста за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије), и потребну доку-
ментацију, доставити на адресу школе поштом 
или лично, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу НСЗ „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати који испуњавају све 
услове конкурса у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности (у периоду од 6 месеци пре 
истека рока за пријаву на овај конкурс), канди-
дат ће у пријави назаначити када и где је извр-
шена. Решење о избору кандидата доноси дирек-
тор школе, у року од осам дана од дана када 
конкурсна комисија достави образложену листу 
кандидата. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним даном од 
10-12 часова и на телефон: 016/212-980.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Наставник историје на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
са 39% радног времена за рад 
у седишту школе у Лесковцу и 

територијално издвојеним одељењима у 
Бојнику и Лебану, одговорно живљење 

у грађанском друштву са 16,60% радног 
времена за рад у II циклусу у седишту 
школе у Лесковцу и предузетништво 

са 9,40% радног времена за рад у 
територијално издвојеним одељењима у 

Бојнику и Лебану

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 и 113/17), кандидат треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене одредбама члана 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – I и II др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о 
условима у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степена и врсте образовања настав-
ника и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 13 од 29.07.2013. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе; 
протв правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанатво 
Републике Србије; да зна српски језик, односно 
да је стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику или да је положило испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; да има савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистента за 
рад са одраслима „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног 
образовања одраслих” Модул 1. Основне андра-
гошке вештине и Модул 2 Обука наставника за 
остваривање наставног плана и програма за 
ФООО-историја, одговорно живљење у грађан-
ском друштву, предузетништво (изабрани кан-
дидат који нема савладан програм обуке биће 
дужан да савлада програм у законском року). 

ОСТАЛО: Потребна документа која кандидат 
треба приложити уз пријаву: попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; пријава која 
треба са садржи биографија кандидата (између 
осталог и податке: презиме и име, име оца, име 
мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место 
рођења, девојачко презиме и контакт телефон; 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверена фотокопија; лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани – мастер треба да доставе доказе о сте-
ченом одговарајућем образовању и то: диплома 
о стеченом образовању мастер, односно дипло-
мирани мастер са додатком дипломи о положе-

ним испитима, оригинал или оверена фотокопија 
и диплома о стеченом образовању основне ака-
демске студије са додатком дипломи о положе-
ним испитима, оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење надлежног МУП-а којим кандидат 
доказује да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од дана објављивања конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома издата на српском језику која се прила-
же као доказ сматра се доказом о знању српског 
језика. Кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да су положили испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених на трајно важећем обрасцу, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ о савладаном 
програму обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагош-
ког асистента за рад са одраслима „Интегрални 
програм обуке за остваривање програма функ-
ционалног основног образовања одраслих” – 
Модул 1. Основне андрагошке вештине и Модул 
2. Обука наставника за остваривање наставног 
плана и програма за ФООО – историја, одго-
ворно живљење у грађанском друштву, преду-
зетништво – оригинал или оверена фотокопија 
(пријава које не садржи наведени документ неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року савлада 
програм обуке). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) 
за рад са децом и ученицима се доставља пре 
закључењауговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, (благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је предата у 
року утврђеном конкурсом, а потпуном прија-
вом сматраће се пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове назначене у конкурсу). Фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у разматрање. Пријава са 
доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити лично школи радним даном од 09.00 часова 
до 12.00 часова или препорученом пошиљком на 
адресу: Школа за основно образовање одраслих 
„Доситеј Обрадовић”, 16000 Лесковац, Влајкова 
24, са назнаком „Конкурс за историју, ОЖУГД, 
предузетништво”. Пријаве са достављеном доку-
ментацијм се не враћају и задржава се у архи-
ви школе. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба запошљавања применом стандардизова-
них поступака. О времену и месту психолошке 
процене кандидати ће бити обавештени телефо-
ном који су навели у пријави. Конкурсна комисија 
школе обавља разговор са кандидатима са лис-
те кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Разговор обавиће се у просто-
ријама школе, а о времену обављања разговора 
кандидати ће бити обавештени телефоном који 
су навели у пријави. Пријављени кандидати пис-
мено ће бити обавештени о избору кандидата, у 
складу са законом. Све информације о конкурсу 
могу се добити лично у школи или на телефон: 
016 /215-771.

Наставник дигиталне писмености
са 25% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у територијално 

издвојеним одељењима у Бојнику



Наука и образовање
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама члана 139, 140, 142 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – I и II 
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правил-
ником којим је прописан степен и врста образо-
вања наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи 
и то за извођење наставе из предмета Инфор-
матика и рачунарство („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 
11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе; 
протв 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 државља-
натво Републике Србије; да зна српски језик, 
односно да је стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или да је положи-
ло испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; 6. да има савла-
дан програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког 
асистента за рад са одраслима „Интегрални про-
грам обуке за остваривање програма функцио-
налног основног образовања одраслих” – Модул 
1. Основне андрагошке вештине и Модул 2 Обу-
ка наставника за остваривање наставног пла-
на и програма за ФООО – дигитална писменост 
(изабрани кандидат који нема савладан програм 
обуке биће дужан да савлада програм у закон-
ском року).

ОСТАЛО: Потребна документа која кандидат 
треба приложити уз пријаву: попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; пријава која 
треба са садржи биографија кандидата (између 
осталог и податке: презиме и име, име оца, име 
мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место 
рођења, девојачко презиме и контакт телефон; 
диплома о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверена фотокопија; лица 
која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер треба да доставе дока-
зе о стеченом одговарајућем образовању и то: 
диплома о стеченом образовању мастер, однос-
но дипломирани мастер са додатком дипломи 
о положеним испитима, оригинал или оверена 
фотокопија и – диплома о стеченом образовању 
основне академске студије са додатком дипломи 
о положеним испитима, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење надлежног МУП-а којим 
кандидат доказује да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од дана објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија; доказ да је стекао образо-
вање на српском језику или је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (диплома издата на срп-
ском језику која се прилаже као доказ сматра 
се доказом о знању српског језика. Кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику 

знање српског језика доказују потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да су положили 
испит из српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија; извод из матичне књиге рођених 
на трајно важећем обрасцу, оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о савладаном програму 
обуке за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистента за 
рад са одраслима: „Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих” – Модул 1. Основне 
андрагошке вештине и Модул 2. Обука наставни-
ка за остваривање наставног плана и програма 
за ФООО – математика – оригинал или оверена 
фотокопија (пријава које не садржи наведени 
документ неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском 
року савлада програм обуке). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење) за рад са децом и ученицима се 
доставља пре закључењауговора о раду. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, (благовременом пријавом сматраће се 
пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом, а потпуном пријавом сматраће се прија-
ва која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове назначене у 
конкурсу). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети 
у разматрање. Пријава са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити лично школи 
радним даном од 09.00 часова до 12.00 часова 
или препорученом пошиљком на адресу Школа 
за основно образовање одраслих „Доситеј Обра-
довић”, 16000 Лесковац, Влајкова, 24, са назна-
ком „Конкурс за дигиталну писменост”. Пријаве 
са достављеном документацијм се не враћају 
и задржава се у архиви школе. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. О вре-
мену и месту психолошке процене кандидати 
ће бити обавештени телефоном који су навели 
у пријави. Конкурсна комисија школе обавља 
разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Разговор обавиће се у просторијама школе, а о 
времену обављања разговора кандидати ће бити 
обавештени телефоном који су навели у прија-
ви. Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о избору кандидата, у складу са зако-
ном. Све информације о конкурсу могу се добити 
лично у школи или на телефон: 016/215-771.

НИШ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Дуж-
ност директора предшколске установе може да 
обавља лице које има: образовање из члана 140 
ст. 1 и став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 
за васпитача и стручног сарадника, дозволу за 
рад васпитача и стручног сарадника (лиценцу), 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 

одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља лице 
које има: образовање из члана 140 ст. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, дозволу за рад васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу), обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Лице треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21): има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одизимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језики 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, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: потпуну личну и радну биографију 
са адресом и контакт телефоном, диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству РС, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда), уверење да кан-
дидат није осуђиван за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 (уверење муп-а), пријавни формулар 
(Образац пријавног формулара кандидати преу-
зимају са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), потврду о радном стажу 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
дозволи за рад васпитача или стручног сарад-
ника. Пријава која не садржи доказ о похађаном 
прописаном програму обуке и пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, јер 
изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року до 
две године од ступања на дужност. Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
сачињени за период у којем је то лице-кандидат 
обављао дужност директора. Кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копоје (не 
старије од шест месеци). Доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама (не старије од шест 
месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији, 
Послови” Националне службе за запошљавање. 
По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс (са доказима о испуњености усло-
ва) достављају се на наведену адресу Установе 
(Нишка број 2), са назнаком „Конкурс за дирек-
тора” или се непосредно предају у Установу, 
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радним данима у времену од 07.00 до 15.00 
часова, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Ближе информације о 
огласу могу се добити у ПУ „Полетарац” Мероши-
на преко телефона: 018/4892-044.

ОШ „СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб.

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни преглед” 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 и 
1/2022) може да изводе следећа лица: послове 
наставника физичког и здравственог васпитања 
може да обавља: професор физичког васпи-
тања, професор физичке културе, дипломирани 
педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања – дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања 
– дипломирани организатор спортске рекреа-
ције, професор физичког васпитања – дипло-
мирани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физич-
ког васпитања и спорта, професор спорта и 
физичког васпитања, професор спорта и физич-
ке културе, мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет), мастер спортске и терапијске 
физичке активност. Остали услови конкурса: 
кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане законом за заснивање радног односа и 
посебне услове предвиђене чланом 139 и чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и 
из члана 142 став 1 истог закона: обавезно обра-
зовање лица из члана 140 овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина 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) 
доказ – уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник 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; диплому о стручној спреми стеченој: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односне 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-

ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда 
високошколске установе о броју бодова; доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; 
уверење о држављанству, оверен препис / фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис / фотокопију; доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказује се дипломом); уверење о неосуђива-
ности 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 или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело 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 (уверење 
од полицијске управе и уверење надлежног 
суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) – доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења, не старија од 6 
месеци.

Библиотекар
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни преглед”, 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 и 
1/2022) може да изводе следећа лица: дипломи-
рани библиотекар – информатичар, професор, 
односно дипломирани филолог језика и књижев-
ности, професор, односно дипломирани филолог 
за општу књижевност са теоријом књижевности, 
професор разредне наставе, професор језика и 
књижевности, односно књижевности и језика 
– смер за библиотекарство, професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и општу књижевност, мастер 
библиотекар – информатичар, мастер филолог 
(главни предмет/профил библиотекарство и 
информатика), мастер професор језика и књи-
жевности (главни предмет/профил библиотекар-
ство и информатика), професор југословенских 
књижевности, дипломирани компаративиста и 
библиотекар, професор српске књижевности и 
језика, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
ска књижевност, Филологија, модул Српски језик 
и компаративна књижевност). Лица из става 2. 
тачка 8. која су стекла академско звање мастер 
професор језика и књижевности морају имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-

ска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика; Језик, књижевност, култура (пред-
мет/профил Библиотекарство и информатика 
са страним језиком). Лица из става 2. тачка 8. 
која су стекла академско звање мастер професор 
језика и књижевности у обавези су да у року од 
три године од дана запослења на месту струч-
ног сарадника – библиотекара, савладају обуку 
за школског библиотекара у трајању од 20 сати 
у организацији Завода за унапређивање образо-
вања и васпитања – Центар за професионални 
развој запослених у образовању. Остали усло-
ви конкурса: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање радног 
односа и посебне услове предвиђене чланом 139 
и чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
као и из члана 142 став 1 истог закона: обавез-
но образовање лица из члана 140 овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва) доказ – уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник 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; диплому о стручној спреми стеченој: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односне 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда 
високошколске установе о броју бодова; доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; 
уверење о држављанству, оверен препис / фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис / фотокопију; доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказује се дипломом); уверење о неосуђива-
ности 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 или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело 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 (Уверење 
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од полицијске управе и Уверење надлежног 
суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) – доставља се пре закљу-
чења Уговора о раду. Уверења, не старија од 6 
месеци.

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног образовања 

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

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник, број. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021): 
професор педагогије, дипломирани педагог, 
општи смер или смер школске педагогије, дипло-
мирани школски педагог – психолог, професор 
психологије, дипломирани психолог, општи 
смер или смер школске психологије, дипло-
мирани школски психолог – педагог, дипломи-
рани школско-клинички психолог, лице које 
испуњава услове да изводи наставу из предме-
та страни језик, у складу са правилником којим 
је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, дипломи-
рани социјални радник, са положеним стручним 
испитом, односно испитом за лиценцу у области 
образовања, дипломирани педагог, професор 
географије, дипломирани географ, лице које 
испуњава услове да изводи наставу из предме-
та српски језик, у складу са правилником којим 
је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, мастер 
педагог, мастер психолог, мастер филолог, мас-
тер професор језика и књижевности, дипломи-
рани психолог – мастер, дипломирани педагог 
– мастер, мастер географ, дипломирани геог-
раф – мастер, мастер професор географије, 
лице које испуњава услове да изводи наставу 
из предмета историја, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, лица 
која испуњавају услове за обављање стручних 
послова: социјални радник, дефектолог, логопед 
и андрагог, дипломирани географ – просторни 
планер, лице које испуњава услове за извођење 
наставе из предмета матерњи језик националне 
мањине, у складу са правилником којим је про-
писана врста образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, лице које испуњава 
услове за извођење наставе из изборног пред-
мета матерњи језик/говор националне мањине 
са елементима националне културе, у складу са 
овим правилником, лице које испуњава услове 
за наставника основне школе, лице које испуња-
ва услове за стручног сарадника основне школе, 
дипломирани музички педагог. Лица из члана 2. 
тачка 1. подтач. 1) и 2) могу да изводе наставу 
уколико су, у складу са прописом којим се 
уређује стално стручно усавршавање и стицање 
звања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника, савладала програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно 
завршила неке од следећих програма: Обука за 
наставника грађанског васпитања; Интерактив-
на обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће 
комуникације; Активна настава кроз учење; Еду-
кација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; 
Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култу-
ра критичког мишљења; Буквар дечијих права; 
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање 
и занемаривање деце; Здраво да сте или која 
имају завршен специјалистички курс за настав-
нике грађанског васпитања на одговарајућој 
високошколској установи. Остали услови конкур-
са: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа 
и посебне услове предвиђене чланом 139 и чла-

ном 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и 
из члана 142 став 1 истог закона: обавезно обра-
зовање лица из члана 140 овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина 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) 
доказ – уверење надлежне установе. Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник 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; диплому о стручној спреми стеченој: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда 
високошколске установе о броју бодова; доказ о 
положеном испиту за лиценцу или доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије; 
уверење о држављанству, оверен препис / фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис / фотокопију; доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказује се дипломом); уверење о неосуђива-
ности 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 или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело 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 (Уверење 
од полицијске управе и Уверење надлежног 
суда); лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима) – доставља се пре закљу-
чења Уговора о раду. Уверења, не старија од 
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Свети Сава” у Суботинцу, ул. Рударска бб, 18227 
Суботинац. Контакт телефон: 018/877-651.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

1) Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор 

за ужу научну област Аналитичка и 
физичка хемија

на Департману за хемију, на одређено 
време од 60 месеци односно за рад на 

неодређено време

УСЛОВИ: доктор наука – хемијске науке.

2) Сарадник у звање сарадник у 
настави за научну област Хемија

на Департману за хемију

УСЛОВИ: завршене ОАС Хемија, студент мас-
тер академских студија на студијском програму 
Хемија.

3) Сарадник у звање асистент за 
научну област Рачунарске науке
на одређено време од 36 месеци, на 

Департману за рачунарске науке
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер информатичар или мастер 
математичар или дипломирани математичар – 
завршене основне студије по наставном плану и 
програму пре ступања Закона о високом образо-
вању, студент докторских академских студија из 
области Рачунарских наука.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Кандидати за радно место 1 под-
носе: пријаву, биографију, оверен препис дипло-
ме о докторату, списак научних радова са библи-
ографским подацима као и саме радове, (списак 
радова доставити и у електронском облику, за 
сваки рад у часопису навести одговарајући линк) 
за радно место предвиђено овим конкурсом. 
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на 
конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају 
Образац који се налази на wеб порталу Универ-
зитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Кандидати за 
радна места 2 и 3 подносе: пријаву, биографију, 
оверене копија диплома са претходних нивоа 
студија и одговарајуће додатке дипломи или уве-
рења о положеним испитима, доказ да је студент 
докторских студија, списак научних радова као и 
саме радове уколико их кандидат има.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

тел. 020/385-710, 020/385-709

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 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 
129/2021): 1. да има стечено одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе и 
подручја рада, за педагога и психолога стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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педагошких наука; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама 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 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. 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 васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано 
и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), на студија-
ма у трајању од три године или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. 1) Да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 2) оригинал доказа МУП-а о 
неосуђиваности правоснажном пресудом да није 
осуђиван 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; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (босански 
језик); 6. да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 7. да има најмање 
осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; 8. да има обуку и положен 
испит за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву пириложити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (овера фотокопије 
не старија од 6 месеци); да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (пријава која 
не буде садржавала овај документ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року 
од 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит); оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; ориги-
нал или оверену фотокопију потврде о радном 
стажу, најмање 8 година рада у области обра-
зовања (не старију од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију потврде Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање – не старију од 6 
месеци; оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом; оригинал лекарског 
уверења о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије 

од 6 месеци); фотокопију извештаја просвет-
ног саветника о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и осену спољашњег вред-
новања (кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе у којој је обављен 
стручно педагошки надзор и спољашње веред-
новање); радну биографију са кратким прегле-
дом рада у служби о стручним и организацио-
ним способностима (уколико их има); предлог 
плана рада директора за време мандата; доказ 
о знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (босански језик); 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагош-
ког надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника) уколико је стручно педагошки над-
зор обављен; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног привредног суда да се 
против кандидата не води привредни преступ 
у вршењу раније дужности (не старије од 6 
месеци); 16. оригинал доказ основног суда да 
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 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. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са потребном документацијом 
доставља школи, у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе” лич-
но у секретаријат школе или путем поште на 
горе наведену адресу. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Дос-
тављена документација се не враћа. Конкурс 
спроводи комисија за избор директора школе 
коју образује Школски одобор. Министар про-
свете науке и технолошког развоја у року од 30 
дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор врши избор директо-
ра и доноси решење о његовом именовању, о 
чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Подаци који се прикупљају од 
кандидта биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, бр. 87/2018). Конкурс 
ће бити објављен у публикацији „Послови”. Бли-
же информације о конкурсумогу се добити код 
секретара школе, радним даном од 09.00 до 
14.00 часова преко телефона 020/385-709.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 
И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/312-799

Наставник практичне наставе у 
текстилству

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Помоћни наставник у подручју рада 
текстилства и кожарства

(са IV ССС) на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

Наставник психологије
са 10% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице, под условом прописаним Законом и ако: 
1) има одговарајуће образовање по Правлини-
ку о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама, 2) има психичку, физичку и здраствену 
спосбност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски и босански). Уз одштампани 
примеарк пријемног формулара који је прописан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти су дужни да доставе следећу документацију: 
доказ о стручној спреми – диплома, оригинал 
или оверена фотокопија; уверење о држављан-
ству, оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о познавању језика на 
коме се обавља образовно васпитни рад, однос-
но знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем на српском и босанском језику или 
да је кандидат положио испит из наведених јези-
ка по програм одговарајуће високошколске уста-
нове, у скалду са чланом 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Напомена: лекарско уверење канди-
дат прилаже пре закључуивања угоовра о раду. 
Пријаве са потпуном документацијом достављају 
се горе на наведену адресу. Конкурс остаје отво-
рен осам дана од дана оглашавања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Контакт телефон: 020/312-799.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

21000 Нови Сад, Футошка 5
тел. 021/4724-004

Сервирка
УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне 
спреме прописане законом (IV степен); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије.
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ОСТАЛО: докази које је кандидат дужан да при-
ложи уз пријаву: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; потписана биографија кандидата; 
оригинал / оверена копија дипломе траженог 
степена и врсте образовања; оригинал / оверена 
копија уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал / оверена копија уверења 
о неосуђиваности које издаје надлежна Поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом – ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно васпитни 
рад (уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања на српс-
ком језику, сматра се да је достављањем доказа 
о образовању доставио и доказ да зна српски 
језик); доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на 
претходну психолошку процену за рад са децом 
и ученицима у НСЗ. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у часо-
пису НСЗ „Послови”. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе путем телефона број 021/4724-004.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Германистика

Асистент за ужу научну област 
Германистика (Немачки језик) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (Шпански језик) 

Асистент за ужу научну област 
Романистика (Италијанска 

књижевност) 

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

области Менталног здравља  
и Опште психологије) 

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Русистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика

УСЛОВИ: 1. Наставник (сва звања) – универзи-
тетски професор: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним, мастер (магистарских) 
и докторским студијама / дипломе о стеченом 
научном називу доктора наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб сајта Факултета http: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje 
(подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета) у 
папирном облику и на ЦД-у; податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова 
као и саме радове (у папирном или електронском 
облику на ЦД-у); друге прилоге којим се доказује 
испуњеност услова за избор у звање наставни-

ка, а који су предвиђени Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања настав-
ника Универзитета у Новом Саду https: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/35-pravilnici, 2. асис-
тент: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним и мастер студијама или магистарским 
студијама; потврду да су уписани на докторске 
студије или потврду да је тема докторске дисер-
тације одобрена (за кандидате који завршвају 
докторат по раније важећим прописима); био-
графију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб сајт Факултета (http: //
www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-
pisanje-referata извештај за избор у звање сарад-
ника) кандидат попуњава податке од II до VII) 
у папирном облику и на ЦД-у; податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радова 
као и саме радове.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу: Филозофски 
факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ” 

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића 4а

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има стечено 
средње образовање, IV степен стручне спреме; 
да је држављанин Републике Србије; 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 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има положен уводни модул обуке за педагош-
ког асистента; да зна српски језик; да познаје 
ромски језик; да познаје рад на рачунару; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја), кандидат треба да приложи: радну 
биографију; диплому о стеченом образовању – 
оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију; фотокопију личне карте; доказ о позна-
вању рада на рачунару (уколико кандидат не 
поседује доказ, његово знање ће се проверити 
на лицу места); доказ о положеном уводном 
модулу обуке за педагошког асистента – овере-
на фотокопија; уверење да није осуђиван за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система обрзовања и васпи-
тања. Напомена: лекарско уверење (уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима) кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе 
о испуњености услова из конкурса доставити, 
лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за ПА”. 

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21000 Нови Сад, Народних хероја 7
тел. 021/423-655

Наставник предметне наставе 
угоститељство и туризам  

(економика туристичких и 
угоститељских предузећа) 

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа прописа-
не 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 посебне услове 
за заснивање радног односа прописане чла-
ном 139 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), односно: 1. да има одговарајуће 
образовање, у складу са члановима 140, 141 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Службени гласник 
– Просветни гласник”, број 4/2022), односно 
мора имати стечено неко од следећих звања: 
(1) дипломирани менаџер у хотелијерству; (2) 
дипломирани менаџер у туризму; (3) дипломи-
рани економист; (4) дипломирани економиста; 
(5) дипломирани економиста у области упра-
вљања хотелијерством; (6) дипломирани еко-
номиста – менаџер у рачуноводству и ревизији; 
(7) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области Еконо-
мије; (8) мастер туризмолог; (9) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство; (10) мастер менаџер, претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ком програму Менаџер у туризму или Менаџер 
у хотелијерству; (11) мастер менаџер, претход-
но завршене основне академске студије на сту-
дијском програму: Хотелијерство и туризам; (12) 
мастер професор предметне наставе, претходно 
завршене основне академске студије у области 
Економије; (13) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство; (14) мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије; (15) мастер 
професор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство. Лице из 
подтач. (6) -(15) треба да је у току студија изу-
чавало наставне садржаје из области предмета 
Економика туристичких и угоститељских преду-
зећа; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 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. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3) -5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду.
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ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар дужан је да достави школи следећу доку-
ментацију: кратку биографију или ЦВ; диплому 
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); доказ 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 (уверење 
МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); уверење суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак и да 
није покренута истрага (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика (у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске устано-
ве – оригинал или оверену фотокопију). Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са наведене листе, у службеним просторијама 
СШ „Светозар Милетић” и сачињава образложену 
листу свих кандидата 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 осам дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да понесе 
жалбу Школском одбору СШ „Светозар Милетић”, 
у року од осам дана од дана достављања решења 
директора, а Школски одбор о жалби одлучује у 
року од 15 дана од дана подношења жалбе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријава на конкурс са 
потребном документацијом се подноси у затворе-
ној коверти, са назнаком „Конкурс за радно место 
наставника предметне наставе – угоститељство и 
туризам (економика туристичких и угоститељских 
предузећа) ”, лично или поштом на горе наведе-
ну адресу. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, позивом на број: 
021/423-655, сваким радним даном у периоду од 
09.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56
тел. 021/2964-067

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21) и то: 1. одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ: 1) на 
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, мулти-
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 10.09.2005. године; 2. дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника; 3. 
обуку и положен испит за директора устано-
ве – лиценцу за директора (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит за директора школе поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); 4. најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. 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; 7. 
држављанство Републике Србије; 8. знање срп-
ског језика (језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом доставља установи. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графске податке, односно радну биографију; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења 
о држављанству; оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за рад наставника и 
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно 
стручни испит); оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеној 
обуци и испиту за рад директора установе неће 
се сматрати непотпуном; изабрани кандидат ће 
бити у обавези да положи испит у законском 
року у складу са чланом 122 став 9 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
доказ о најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања 
(потврду о радном искуству); уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 

за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање 
(уверења о неосуђиваности из Основног суда 
и Привредног суда и уверење о некажњавању 
из казнене евиденције МУП-а); доказ о знању 
српског језика, односно језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); уколико се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност, 
дужно је да достави оверену фотокопију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са доказима доказима о 
испуњењу услова подносе се на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
школе” у затвореним ковертама или лично код 
секретара школе од 9 до 13 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон 021/2964-067.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-500

1. Предавач за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих усло-
ва предвиђених законом, морају да испуне и 
посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању (члан 74) и Правилником о избору 
у звања наставника и сарадника и општим акти-
ма Школе (доступни на сајту Школе). Посебни 
услови: да је стекао научни назив доктора нау-
ка, академски назив магистра наука или струч-
ни назив специјалисте академских студија из 
одговарајуће области (рачунарство, информа-
тика, електротехничко и рачунарско инжењер-
ство и слично). Уз пријаву на конкурс канди-
дати подносе и доказе о испуњености услова 
из конкурса, биографију, као и оверене фото-
копије диплома.

2. Асистент за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих усло-
ва предвиђених законом, морају да испуне и 
посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању (члан 84) и Правилником о избору 
у звања наставника и сарадника и општим акти-
ма Школе (доступни на сајту Школе). Посебни 
услови: студент докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам. Завршене 
мастер студије из одговарајуће области (рачу-
нарство, информатика, електротехничко и рачу-
нарско инжењерство и слично). Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе и доказе о испуње-
ности услова из конкурса, биографију, доказ о 
уписаним докторским студијама као и оверене 
фотокопије диплома.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу на горе наведену 
адресу у року 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ПАНЧЕВО

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 122, чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) 
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), 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, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене ове 
студије мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; кандидат треба да испуњава услове за 
наставника у подручју рада гимназија-општи 
тип (настава на српском и словачком језику), 
односно за наставника у подручју рада елек-
тротехника-образовни профил електротехничар 
информационих технологија, за психолога или 
педагога, 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење издато од стране медицине 
рада кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду и да није старије од 6 месеци); 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. 
да поседује дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, васпитача односно стручног сарадника; 7. 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; 8. да је прошао 
обуку и има положен испит за директора устано-
ве (изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност). 

ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја) на конкурс кандидат треба да 
поднесе: оверену копију дипломе о стеченом 
високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(ако кандидат има стечено образовање на сту-
дијама другог степена потребно је да достави 
диплому са основних студија и диплому са мас-
тер студија); оверену копију документа о поло-
женом испиту за дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручних сарадника (лиценцу); оверену 
копију или оригинал извода из матичне књиге 
рођених; оверену копију или оригинал уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); потвр-
ду/уверење о радном искуству (у оригиналу); 

доказ о познавању језика уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику 
(оверена копија дипломе о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на српском јези-
ку или оверена копија потврде или уверења о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) ако га кандидат има; оверену копију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (за 
лице које је претходно обављао дужност дирек-
тора и ако је обављен надзор); оверену копију 
или оригинал уверења МУП-а да кандидат 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 родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); оверену копију или оригинал 
уверења да се код основног суда и вишег суда не 
води кривични поступак и да није донета прав-
носнажна пресуда и да се пред основним јавним 
тужилаштвом и вишим јавним тужилаштвом не 
води истрага и не спроводе истражне радње за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања 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 
(не старије од 6 месеци); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и подацима о кан-
дидату (обавезно адреса становања и мејл адре-
са због комуникације са кандидатом) и програм 
рада директора школе. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са потребним доказима о испуњености 
услова доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт особа: 
Стела Неда Булик, телефон 013/661-180.

ОШ „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

тел. 013/2345-071

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у члану 139 и 155 став 2 тачка 2, 
став 7 и 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/20) и 
складу са Правилником о педагошком асистенту 
и андроношком асистенту („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 87/19): да има одго-
варајуће образовање, IV степен стручне спреме, 
да има савладан програм обуке у складу са овим 
правилником (лице које има савладан програм 
обуке за педагошког асистента према Правил-
нику о програму обуке за педагошког асистента 
„Службени гласник РС”, број 11/10) или модулар-
ни Програм обуке за педагошког асистента из 
2016. године, сматра се да има савладан програм 
обуке у складу са овим правилником за педагош-

ког асистента за децу и ученике ромске нацио-
налности којима је потребна додатна подршка 
у образовању), да познаје ромски језик, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; сертификат о завр-
шеном програму обуке за педагошког асистента 
за децу и ученике ромске националности издат 
од стране надлежног органа (оригинал или ове-
рена копија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
– уверење из МУП-а из казнене евиденције (не 
старији од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду) и фотокопију личне 
карте. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
биће упућени на предходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве и докумен-
тацију доставити на горе наведену адресу или 
предати лично школи. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити на број теле-
фона: 013/2345-071.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ”
26315 Владимировац, Цара Лазара 47

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.8.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има завршену средњу школу у 
трајању од четири године; да зна ромски језик; 
да има савладан програм обуке за педагошког 
асистента у складу са Правилником о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2019), да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење за кривично дело, при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
или 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 говори срп-
ски и ромски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс треба да 
доставе у оригиналу или овереним фотокопијама 
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које нису старије од 6 месеци: диплому о сте-
ченом образовању, доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента, извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; доказ о неосуђиваности издат од МУП-а; 
радну биографију. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Лекарско уверење о поседовању 
физичке, психичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци) тражиће се накнадно, пре закључења угово-
ра о раду за кандидата који буде изабран. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве са потребним прилозима доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”, на горе наведену адресу, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Доку-
ментација се неће враћати кандидатима. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искључиво 
за потребе конкурса, а све у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, број 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Домар – мајстор  
на одржавању објекта

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: четврти 
степен стручне спреме – средња школа електро, 
машинске струке и положен испит за руковаоца 
парних котлова. Кандидати морају испуњавати 
следеће услове: 1. одговарајуће образовање, 2. 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом, 3. неосуђиванст правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије. 
Доказ о испуњености услова под бројем 1, 3 и 4 
саставни су део пријаве а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора. Кандидати су 
дужни да поднесу пријаву на конкурс на форму-
лару који се може попунити на званичној интер-
нет станици Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз пријаву поднети и кратку 
радну биографију, оверен препис (фотокопија) 
дипломе или уверењре о стручној спреми, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење из МУП-а да нису правос-
нажном пресудим исуђовани за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (наведено у 
општим условима конкурса) и сертификат. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду 
дужан је да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности. Документа морају бити ори-
гинал или оверена фотокопија, а документација 
не старија од шест месеци. Рок за пријављи-
вање осам дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће бити узете у разматрање. Избор 
кандидата конкурса, врши комисија, коју фор-
мира директор школе. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа”Аксентије Максимовић” Долово, 
26227 Долово, Аксентије Максимовић 1, поштом 
или донети лично са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Достављена документација се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ”

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-11, 013/765-280, 013/765-080

Педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање. У 
складу са чланом 140 и 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на: 
– студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1. студије другог 
степена из научне, односно стручне обласи за 
одговарајући предмет односно групе предмета, 
2. студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. (то лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишем образо-
вањем. Лице из горе наведених ставова мора 
имати образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова од којих је нај-
мање 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским сиситемом пре-
носа бодова. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има неопходно образовање. Лице, такође треба 
да има звање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021); 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 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке под 5 кандидат доказује: дипломом 

у случају да је завршио и стекао образовање 
на српском језику и самим прилагањем дипло-
ме, доказао је испуњеност из услова из тачке 
под 5. У случају да је кандидат стекао образо-
вање на страном језику потребно је да доста-
ви доказ да је положио испит из језика на коме 
се одвија образовно васпитни рад по програму 
одговарајуће високо школске установе. Доказ 
о испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 под-
носе се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тач-
ке под 2 Изабрани кандидат подноси приликом 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Неопходно 
је доставити: пријавни формулар одштампан и 
попуњен, диплому, оригинал или оверену фото-
копију која није старија од 6 месеци у тренутку 
подношења пријаве, уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију која није ста-
рија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 
доказ да није осуђиван правосанажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да је положио испит из језика на коме 
се одвија образовно васпитни рад по програму 
одговарајуће високо школске установе (само за 
кандидате који нису завршили и стекли образо-
вање на српском језику). Пријаве на конкурс, са 
траженом документацијом доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Паја Маргановић”, 26225 
Делиблато, Маршала Тита број 89.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

18310 Бела Паланка, Светосавска бб.
тел. 018/855-077

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске 

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

УСЛОВИ: лице које има најмање средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању; које зна 
ромски језик; које има савладан програм обуке 
у складу са Правилником о педагошком и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, број 
87/2019); које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
које није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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; 
које има држављанство Републике Србије; које 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
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Уз пријаву је потребно доставити: попуњен фор-
мулар за пријаву на конкурс, преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; биографију 
(ЦВ); оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију сертификата о завршеној обуци за 
педагошког асистента; оверену фотокопију уве-
рења (сертификата) о знању ромског језика, 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од шест месеци) и оверену копију 
уверења о неосуђиваности. Пријаве доставити 
на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
18300 Пирот, Саве Немањића 2

1. Наставник географије
са 80% радног времена, на одређено 

време, до краја школске године,  
за рад у централној школи

2. Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено 
време, до повратка одсутног радника,  

за рад у централној школи

3. Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 
време, до повратка одсутног радника,  

за рад у централној школи

УСЛОВИ: потребна документација: формулар за 
пријаву на конкурс, преузет са званичне интер-
нет странице министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, 2. биографија (ЦВ), 3. 
оверена фотокопија дипломе, стечена одгова-
рајућа стручна спрема према Правилнику о сте-
пену 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, 6/2022 и 10/2022): За 
тачку 1: професор географије, дипломира-
ни географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информа-
тике, професор биологије – географије, профе-
сор физике – географије, професор географије 
– информатике – дипломирани професор геогра-
фије – мастер, дипломирани географ – мастер, 
мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике, дипломи-
рани географ – просторни планер, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани 
– мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и инфор-
матике. За тачку 2: професор биологије, дипло-
мирани биолог, дипломирани молекуларни био-
лог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог – смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог – еколог, дипло-
мирани професор биологије и хемије, професор 
биологије – географије, професор биологије – 
хемије, професор биологије – физике, професор 
биологије – информатике, професор биологије 
– математике, дипломирани професор биоло-
гије – мастер, дипломирани биолог – мастер, 
дипломирани професор биологије – хемије, мас-
тер, дипломирани професор биологије – геогра-
фије, мастер, дипломирани молекуларни биолог 
– мастер, дипломирани биолог заштите животне 
средине, мастер биолог, мастер професор био-
логије, мастер професор биологије и геогра-
фије, мастер професор биологије и хемије, мас-
тер професор предметне наставе, мастер еколог. 
Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-

демске студије биологије. За тачку 3: дипло-
мирани хемичар, професор хемије, професор 
хемије и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипломи-
рани хемичар за истраживање и развој, дипло-
мирани физикохемичар, дипломирани хемичар 
– смер хемијско инжењерство, професор био-
логије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор биоло-
гије и хемије, дипломирани хемичар – професор 
хемије, дипломирани професор хемије – мас-
тер, професор физике – хемије, професор гео-
графије – хемије, професор биологије – хемије, 
дипломирани професор физике – хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије – хемије, мас-
тер, дипломирани педагог за физику и хемију, 
дипломирани физичар – професор физике и 
хемије за основну школу – мастер, дипломирани 
хемичар – мастер, мастер професор хемије, мас-
тер хемичар, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор биологије и хемије, мастер 
физикохемичар, дипломирани инжењер хемије 
аналитичког смера, мастер професор предмет-
не наставе, дипломирани хемичар – инжењер 
за контролу квалитета и менаџмент животне 
средине, дипломирани инжењер хемије биоор-
ганског смера. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије. Извод из каз-
нене евиденције о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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 саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа; уверење о држављанству 
републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); кандидати који 
нису стекли образовање на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се изво-
ди образовно васпитни рад: оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом срењем, вишем 
или високом образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Рок за подношење пријаве: 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Формулар 
за пријаву на конкурс са потребним документима 
слати на адресу школе: ОШ „Свети Сава”, 18300 
Пирот, Саве Немањића 2 или предати лично код 
секретара школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12223 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129

e-mail: osbrankogo@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања („Службени глас-

ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдициплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука са предходно завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стучне 
области за одговарајући предмет односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (лиценцу), 
односно положен стручни испит; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампани пријавни формулар треба да прило-
жи: биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и прегледом програма рада школе; доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оригинал 
или оверену фотокопију дипломе); доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или положеном струч-
ном испиту (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); потврду о радном 
стажу – најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (дос-
тавља се пре закључивања уговора о међусоб-
ним правима и обавезама директора) – оригинал 
не старији од 6 месеци; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17), (уверење из МУП-а, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да против кандидата није 
покренута оптужница за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17), уверење из надлежног суда 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије; (оригинали или оверена копија не 
старији од 6 месеци), 10. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата ако је претходно обављао дужност 
директора школе (извештај просветног саветни-
ка); доказ о обуци и положеном стручном испиту 
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за директора установе (оригинал или оверена 
фотокопија). Уколико кандидат нема положен 
испит за директора, изабрани кандидат је у 
обавези да исти положи у року који је пропи-
сан законом. Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве, уз попуњен и одштампан обра-
зац формулара на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, са потребном документацијом подносе 
се у затвореној коверти лично или поштом на 
адресу школе за назнаком „Конкурс за директора 
школе”. Ближа обавештења могу се добити код 
секретара школе на број телефона 012/678-129.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12222 Браничево, Моше Пијаде бб.
тел. 012/666-412

e-mail os.branicevo@gmail.com

Секретар школе
на одређено време,  

са 50% радног времена

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 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 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 којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријавни формулар доставити и следећу доку-
ментацију: кратку биографију оригинал или ове-
рен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању из члана 140 став 1 Закона о осно-
вама ситема образовања и васпитања. 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 дозво-
лу за рад секретара. Секретар је дужан да у року 
од две године од дана заснивања радног односа 
положи испит за лиценцу за секретара, уверење 
да кандидат 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 цаоб-
пахаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оверену фотокопију). Напомена: 
лекарско уверење којим кандидати доказују да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – доставља 
се установи након избора кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом лично или на адресу школе, 
са назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
секретара – не отварати”. Додатна обавештења 
се могу добити на телефон 012/666-412. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и 
неуредне пријаве неће се разматрати.

Наставник физике
на одређено време,  

са 30% радног времена

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 (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, 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 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): професор физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физике и 
основе технике, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор физике и матема-
тике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за примење-
ну физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломира-
ни професор физике и хемиј за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике – информати-
ке, дипломирани физичар – медицинска физи-
ка, дипломирани професор физике – мастер, 
дипломирани физичар – мастер, мастер физи-
чар, мастер професор физике, мастер профе-
сор физике и хемије, мастер професор физике 
и информатике, дипломирани физичар – мастер 
физике – метеорологије, дипломирани физи-
чар – мастер физике-астрономије, дипломирани 
физичар – мастер медицинске физике, дипломи-
рани професор физике – хемије, мастер, дипло-
мирани професор физике – информатике, мас-
тер, дипломирани физичар – професор физике 
– мастер, дипломирани физичар – теоријска и 
експериментална физика – мастер, дипломира-
ни физичар – примењена и компјутерска физи-
ка – мастер, дипломирани физичар – примењена 
физика и информатика – мастер, дипломирани 
физичар – 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 способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс, достави следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар, који се налази на званичној интернет 
страници министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографију (са радном био-
графијом); оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење из казнене 
евиденције 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 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”.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тач-
ке 1) -5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 ст. 1 и 4 Зако-
на 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 („Службени гласник РС – Про-
светни 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 образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
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на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима којима су уређива-
ли високо образовање 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Оба-
везно образовање кандидата је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским 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 лицен-
цу). Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из претходног ста-
ве; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1) -5) доказују се прили-
ком 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: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломира-
ни математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар – 
информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике – математи-
ке, дипломирани математичар – астроном, 
дипломирани математичар – примењена матема-
тика, дипломирани математичар – математика 
финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер про-
фесор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани матема-
тичар – мастер, дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом Основи  
геометрије), дипломирани математичар – профе-
сор математике, дипломирани математичар – 
теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије – математике, профе-
сор географије – математике, професор физике 
– математике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, про-
фесор математике – теоријски смер, дипломира-
ни математичар и информатичар, дипломирани 
математичар – механичар, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер математичар – професор 
математике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испи-
том из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и 

физике односно математике и информатике. По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да 
поднесе: попуњени пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (само учесник конкурса који је променио пре-
зиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије (оригинал не старији од 6 месеци од дату-
ма објаве конкурса); оригинал доказа надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела 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 понашање (оригинал 
не старији од 30 дана од датума објаве конкур-
са); оригинал потврде или оверена фотокопија 
потврде Повереника за заштиту родне равноп-
равности да није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – оригинал не ста-
рији од 30 дана од дана објаве конкурса (захтев 
за издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној  форми на ме јл  poveren ik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу Пове-
реник за заштиту родне равноправности Булевар 
краља Александра бр. 84, Београд, са назнаком 
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); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
а за лица којима још није издата диплома овере-
ну фотокопију уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (само учесник 
конкурса који има завршене студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука); ориги-
нал или оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о полеженом испиту из 
предмета геометрија или основи геометрије 
(само за лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер и која су 
завршила основне академске студије на студијс-
ким програмима из области математике или при-
мењене математике); оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним академским студијама 
на студијским програмима из области математике 
или примењене математике или двопредметне 
наставе математике и физике односно математи-
ке и информатике (само за лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани 
– мастер); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (само учес-
ник конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања); оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије односно 

оверену фотокопију доказа о положеном струч-
ном испиту односно испиту за лиценцу, (само 
учесник конкурса који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу); ове-
рену фотокопију потврде одговарајуће високош-
колске установе о положеном испиту из српског 
језика (само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику); радну био-
графију ЦВ (необавезно). Уколико учесник кон-
курса 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 јед-
не, а највише две године од дана пријема у рад-
ни 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 
неисправне пријаве неће се узети у разматрање. 
Фотокопије које нису оверене од стране надлеж-
ног 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 запошљавање. У 
поступку одлучивања о избору кандидата коми-
сија утврђује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, и лица која 
испуњавају услове, упућује на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве 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 уче-
ницима. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкретном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, број 87/18) и Правилником о заштити 
података о личности Школе. Пријаве доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе.

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: одговарајуће високо образо-
вања у складу са члановима 139 и 140 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); да је врста стручне спреме наставника 
немачког језика у складу са Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 
2/17, 11/17, 16/20, 3/21); поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
ученицима (уверење надлежне установе тра-
жиће се накнадно од изабраног кандидата, пре 
закључења уговора); психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима на захтев 
школе извршиће Национална служба за запо-
шљавање; поседовање држављанства Р Србије; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања – да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
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која садржи: пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, ЦВ; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оригинал уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности (прибавље-
но од стране надележног органа МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству РС; 
извод из МКР; фотокопију личне карте; доказ о 
познавању српског језика подноси само канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„Пријава наконкурс за радно место наставника 
немачког језика – не отварати”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу да се добију код секретара 
школе и преко броја телефона 012/666-412. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”
12313 Божевац, Цара Лазара 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
високо образовањ из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена – мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника основне школе, педагога или психо-
лога; да има дозволу за рад (лиценцу) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има 
обуку и положен испи за директора установе 
(лиценца за директора), да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике 
Србије; 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 дискриминаторно 
понашање; да има најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у устано-
ви за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) студијама 
у трајању од три године или вишим образовање, 

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 на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе у два примерка: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, оверену фотокопију дозволе за рад однос-
но лиценце за директора (уколико је поседује), 
пријава ће се сматрати потпуном и уколико кан-
дидат нема положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат дужан да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност), доказ о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику не подносе овај доказ), потврду о 
најмање 8 година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
(уверење МУП-а), доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (потврда Повереника за зашти-
ту равноправности), уверење надлежног суда 
да се против њега не води судски поступак за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривичноа 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 
(основни суд); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника), а 
уколико нема извештаја онда потврда школе 
да није било стручно педагошког надзора пре-
глед кретања у служби са биографским подаци-
ма (необавезно). Сви наведени докази саставни 
су део пријаве на конкурс, морају бити ориги-
нал или оверени препис/ фотокопија и не могу 
бити старији од шест месеци. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја 
врши избор директора школе у року од 30 дана 
од дана пријема документације, доноси решење 
о његовом именовању о чему школа обавешта-
ва кандидате који су се пријавили на конкурс. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор 
директора заједно са потребном документацијом 
доставља се у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора” непосредно 
или преко поште на горе наведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе и преко телефона 012/281-145.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Кувар
на одређено време најкасније до краја 

радне 2022/2023. године (најкасније до 
31.08.2023. године) 

УСЛОВИ: посебни услови: одговарајућа средња 
стручна спрема III или IV степен. Општи усло-
ви: кандидат мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик (доказ – потврду одговарајуће уста-
нове да је кандидат положио српски језик дос-
тављају само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидат 
доставља: доказ о одговарајућој стручној спре-
ми (оверена фотокопија); кратку биографију; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); уверење 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 (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци издаје надлежна 
полицијска управа). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази 
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве доставити у затво-
реној коверти лично или поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 Жагубица, Каменичка 8

Наставник економске групе 
предмета

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

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и да 
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 



Наука и образовање
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140-142 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 наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада економија, 
право и администрација и то: дипломирани 
економиста, мастер економиста – претходно 
завршене основне академске студије у области 
Економије („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 
9/2019, 2/2020 и 1/2021). Кандидати морају да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Докази о испуње-
ности услова подносе се уз пријаву на конкурс, 
а лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати поред биографије 
и копије личне карте треба да приложе у ориги-
налу или оверене копије (не старије од 6 месе-
ци), дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских 
студија, доказ о неосуђиваности и да за канди-
дата није утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС и потврда од Повереника за 
заштиту равноправности), уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
познавању српског језика као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – доставља 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику. 

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана,  

до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и да 
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140-142 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). Кандидати морају 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена 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; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Докази о испуње-
ности услова подносе се уз пријаву на конкурс, 
а лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати поред биографије 
и копије личне карте треба да приложе у ориги-
налу или оверене копије (не старије од 6 месе-
ци), дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских 
студија, доказ о неосуђиваности и да за канди-
дата није утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС и потврда од Повереника за 
заштиту равноправности), уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
познавању српског језика као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – доставља 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику. 

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 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 129/2021) 
и да имају одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140-142 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 Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021). Кандида-
ти морају да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Докази о испуњености услова подносе се уз 
пријаву на конкурс, а лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандида-
ти поред биографије и копије личне карте тре-
ба да приложе у оригиналу или оверене копије 

(не старије од 6 месеци), дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских студија, доказ о неосуђиваности 
и да за кандидата није утврђено дискримина-
торно понашање (потврда, уверење или други 
документ издат од стране МУП-а РС и потврда 
од Повереника за заштиту равноправности), уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о познавању српског језика као 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику. 

ОСТАЛО: неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
у току конкурсног поступка 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). Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова, се подносе 
у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за ____ (навести радно место за које се 
конкурише) ”, на горе наведену адресу. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број 
телефона 012/643-232 радним данима од 08.00-
14.00 часова.

ПРОКУПЉЕ

ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-024
e-mail: ekonomskaskola@ptt.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за 
наставника школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат, поред одговарајућег образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, треба да испуњава 
и услове из члана 139 Закона: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања 
(формулар може преузети са web адресе Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
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htp://www. mpn.gov.rs) подноси: биографске 
податке, односно радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби, адресом и контакт 
телефоном; оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверену 
копију лиценце (дозвола за рад), односно уве-
рења о положеном стручном испиту; оригинал 
потврду о радном искуству од најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уколико се на конкурс пријавило 
лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе – доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора о свом раду (извештај просвет-
ног саветника, ако је надзор вршен, односно ако 
стручно-педагошки надзор није вршен изјаву да 
надзор није вршен) – оверену фотокопију; уко-
лико се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе – 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (ако 
стручно-педагошки надзор установе није вршен 
и није вршено вредновање установе изјаву да 
није вршено – оверену фотокопију; лекарско 
уверење (оригинал или оверену копију, не ста-
рије од шест месеци) којим доказује да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; оригинал или оверену 
копију уверења основног суда (не старије од 6 
месеци) да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге оптужнице којој није предходила истра-
га или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога – за 
кривична дела примање и давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
ним међународним правом; оригинал или овере-
ну копију уверења вишег суда (не старију од 6 
месеци) да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге потврђивањем оптужнице којој није 
предходила истрага или доношење решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога-за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, за кривична дела из 
надлежности вишег суда; оригинал или овере-
ну копију уверења привредног суда (не старије 
од 6 месеци) да кандидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; оригинал или оверену копију извода 
из казнене евиденције МУП Републике Србије 
(не старији од 6 месеци) да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања ита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); доказ да зна српски језик (уколико 
је кандидат стекао одговарајуће високо образо-
вање из чл. 140 Закона о основама образовања 
и васпитања на српском језику, сматра се да је 
достављањем доказа о образовању, доставио и 
доказ да зна српски језик – оверену копију). Сви 
наведени докази саставни су део пријаве на кон-
курс. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да у 

року од две године од дана ступања на дужност 
положи испит за директора. Рок за пријављи-
вање на конкурс за избор директора је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаву, заједно 
са потребном документацијом, доставити школи 
на горе наведену адресу до истека рока, са наз-
наком Пријава на конкурс за избор директора 
или лично. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве без потребне документације уз пријаву, неће 
се узети у разматрање. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана 
од дана пријема решења о именовању директо-
ра школе од стране министра просвете, науке и 
технолошког развоја. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе лично 
или путем телефона 027/389-024 

ПУ „ПРВА РАДОСТ”
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140 

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача сте-
чено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. год., образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао образовање 
до 10. септембра 2005. год., одговарајуће високо 
образовање за васпитача на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студије у трајању од три године или више 
образовање васпитно-образовне струке, одсек 
за образовање васпитача предшколских устано-
ва, без обзира на радно искуство; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна језик на ком се остварује васпитно-обра-
зовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије), на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста; 
без обзира на радно искуство; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, за кривична дела примања и давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна језик на ком се остварује васпитно-обра-
зовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сес-
тра – васпитач; без обзира на радно искуство; 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, за кривична дела примања и 

давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна језик на ком се оства-
рује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену копију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија, не старија од шест месе-
ци), уверење о држављанству (оверена фотоко-
пија, не старија од шест месеци), ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику – уверење да је положио испит из српс-
ког језика методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, уверење да кандидат 
није осуђиван, уверење да се против кандида-
та не води истрага, лекарско уверење о психич-
кој и општој здравственој способности за рад са 
децом које се доставља након доношења одлу-
ке о избору кандидата. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања, на адресу установе, или 
лично.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/8100-091

Секретар школе
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни 
однос, утврђених Законом о раду, кандидат тре-
ба да испуњава услове из члана 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018... 
6/2020 и 129/2021). Послове секретара може 
обављати лице које има најмање 7. степен стру-
чне спреме из области правних наука: на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) правне струке, по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања 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 дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат који заснује радни однос 
дужан је да у року од две године положи испит 
за лиценцу за секретара.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају се 
докази о испуњености услова: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе (основних и мас-
тер студија); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о неосуђиваности, односно извод из 
казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству. Оверене фотокопије не смеју 
бити старије од 6 месеци. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Ради лакше комуникације, 
потребно је да кандидат достави имејл адресу и 
контакт телефон. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи у року од осам дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве се могу предати непосредно у школи 
или преко поште на горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор историје
са 15% радног времена, на одређено 

време, до повратка радника после 
мировања радног односа, најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 ЗОСОВ, да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос у складу са чланом 
139 ЗОСОВ. 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ да нису осуђивани 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 дискриминаторно 
понашање; да знају српски језик; формулар за 
пријаву на конкурс. 

Професор француског језика
са 44% радног времена, на одређено 
време до преузимања запослених са 

листе, најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 ЗОСОВ, да испуња-
ва услове за пријем у радни однос у складу са 
чланом 139 ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да знају српски 
језик; формулар за пријаву на конкурс. 

Наставник математике
на одређено време, до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује стручну спрему у складу са 
чланом 140 ЗОСОВ и у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да испуњава услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 139 
ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да знају српски језик; формулар за 
пријаву на конкурс.

Педагошки (ромски) асистент
на одређено време, до краја текуће 

школске године, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује најмање четврти степен 
стручне спреме у складу са Правилником о сис-
тематизацији ОШ „Херој Радмила Шишковић”; 
да испуњава услове за пријем у радни однос у 
складу са чланом 139 ЗОСОВ. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ о посе-
довању држављанства Републике Србије (фото-
копију уверења о држављанству не старије од 
6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију 
сертификата о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента; доказ да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности (дужан је да достави изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду), да знају ромски 
језик с обзиром да се ради са децом, ученици-
ма и породицама из ромске заједнице, доказ о 
знању српског језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. 

Наставник разредне наставе
за продужени боравак, на одређено 

време до повратка радника са плаћеног 
одсуства, најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује стручну спрему у складу са 
чланом 140 ЗОСОВ и у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да испуњава услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 139 
ЗОСОВ. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству или 

извод из матичне књиге рођених); оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; формулар за пријаву на конкурс. 

Хигијеничар
на одређено време до преузимања 
запослених са листе, најкасније до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућу стручну спрему 
у складу са Законом, најмање завршену основну 
школу; да испуњава услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 139 ЗОСОВ. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; формулар 
за пријаву на конкурс. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и пре-
ко телефона 026/313-060.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

11318 Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

директора са функције

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и члана 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, као и да доставе 
све неопходне доказе о испуњености услова за 
учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс 
(са радном биографијом) кандидати треба да 
доставе и попуњен пријавни формулар објављен 
на завничној интернет страници Министарства, 
који достављају са оригиналима или овереним 
фотокопијама докумената, којима доказују да 
испуњавају услове конкурса и то: дипломе о 
стеченој стручној спреми, оверену копију, уве-
рење о држављанству, оригинал или оверену 
копију, уверење да нису осуђивани за кривична 
дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система, не старије од 6 месеци; 
потврду да код њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, односно 
доказ да је благовремено упућен захтев Повере-
нику за заштиту равноправности. Кандидати који 
испуњавају услове биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шлљавања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се достављају лично у секретаријату 
школе од 8 до 14 сати, или препоручено поштом 
на адресу: 11318 Милошевац, Трг јединства 13. 
Контакт лице: секретар школе, Даниел Ранковић 
064/1943-808.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741

Наставник географије
са 80% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог  
са функције директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат за радно место наставника мора 
испуњавати и посебне услове прописне у члану 
139, 140 и 141 Закона о основама система обра-
зовање и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилни-
ком 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, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 4/2022). ОСТАЛО: Уз 
пријаву на конкурс доставити следеће докумен-
те: доказ о одговарајућем степену и врсти стру-
чне спреме; уверење о држављанству Републике 
Србије – не старије од 6 месеци; доказ о неос-
уђиваности – не старије од 6 месеци; попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; кратку био-
графију. Приложене фотокопије морају бити 
оверене. Изабрани кандидат доставља уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне – уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају траже-
не услове биће упућени на психолошку проце-
ну способности рада са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе, телефоне, које су навели у 
својим пријавама. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс се подносе у року за 8 дана од дана 
објављивања конкурса у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурс” поштом на адресу ОШ 
„Радица Ранковић”, 11317 Лозовик, Трг Прво-
бораца 7. или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе сваког радног дана 
у времену од 09.00-12.00 часова или путем теле-
фона: 026/831-741.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и чланом 2 став 1 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, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) и да 
испуњавају остале услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-

но испиту за лиценцу (осим приправника и дру-
гих лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита), оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 
месеци) Полицијске управе да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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; доказ о знању срп-
ског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику) и радну 
биографију – пожељно. Кандидати са завршеним 
мастер студијама достављају и оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним академским 
студијама које морају бити из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава 
се подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњен и одштампан формулар са 
неопходном документацијом се може достави-
ти непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др 
Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића 9. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
тел. 026/617-390. Сви изрази, појмови, придеви 
и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се, без дис-
криминације и на особе женског пола.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог који обавља функцију 
вршиоца дужности директора, а најдуже 

до 23.03.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и чланом 2. став 1 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, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022) и да 
испуњавају остале услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (осим приправника и дру-
гих лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита), оригинал или 
оверену фотокопију уверења (не старије од 6 
месеци) Полицијске управе да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 

примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против 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; доказ о знању срп-
ског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику) и радну 
биографију – пожељно. Кандидати са завршеним 
мастер студијама достављају и оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним академским 
студијама које морају бити из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава 
се подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњен и одштампан формулар са 
неопходном документацијом се може достави-
ти непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др 
Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића 9. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
тел. 026/617-390. Сви изрази, појмови, придеви 
и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се, без дис-
криминације и на особе женског пола.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

e-mail: pukameni@ptt.rs

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године – васпитач; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 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 родоскрвнуће, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад; са или без 
положеног испита за лиценцу за васпитача.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
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поднете без приложеног попуњеног формулара 
сматраће се непотпуним и неће бити узете у раз-
матрање. Уз одштампани и попуњен формулар 
за пријаву на конкурс потребно је приложити 
и: радну и личну биографију са тачном адресом 
пребивалишта и актуелним бројем телефона и 
имејл адресом – ЦВ; диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, а кандидати којима још 
није издата диплома достављају уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење из 
казнене евиденције издато од стране надлежне 
полицијске управе МУП-а (не старије од 6 месе-
ци) да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад (кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, потребно 
је да достави уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе); извод из 
матичне књиге рођених (нови образац са холо-
грамом-трајно важење). Уверење о положеном 
испиту за лиценцу – дозволу за рад (стручни 
испит), само уколико кандидат има лиценцу за 
послове васпитача. Сва приложена докумен-
тација мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који мора бити оверен у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 
22/2015 и 87/2018). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља предшколској установи пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати канди-
датима. Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе спровођења законом предвиђеног поступ-
ка – конкурса за пријему радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се 
подносе путем препоручене пошиљке на горе 
наведену адресу или доставити лично у секрета-
ријат установе, са назнаком „Пријава на конкурс 
____ (навести радно место за које се конкури-
ше)”. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон 022/2436-
052 радним даном од 08.00-14.00 часова.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

„ПОЛЕТАРАЦ”
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144

тел. 022/479-137

Педагошки асистент 
до краја радне 2022/2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће образо-
вање – средње образовање у четворогодишњем 
трајању; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или 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; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају 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). Кан-
дидат поред наведених услова мора да зна ром-
ски језик и има савладан програм обуке у складу 
са одредбама чл. 8 Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Службени 
гласник РС, број 87/2019). 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Докази о испуњености услова из тачке 1), 3) -5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија који не могу 
да буду старији од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија са холограмом); ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном четворогодишњем образовању; доказ о сав-
ладаном програму обуке у складу са одредбама 
Правилника о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (лице које нема савладан про-
грам обуке у складу са правилником, дужно је 
да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос). Пријаве се подносе на 
адресу: Установа за предшколско васпитање и 
образовање „Полетарац” Рума, 27. октобар 38/2, 
а ближе информације се могу добити на телефон 
022/479-137.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ”

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17... 6/20), и то: 1. да има 
одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012... 7/21) професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор 
информатике – математике, дипломирани мате-
матичар – астроном, дипломирани математичар 
– примењена математика, дипломирани мате-
матичар – математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер про-
фесор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и инфор-
матике, мастер професор физике и математике, 

мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, 
дипломирани математичар – мастер, дипломира-
ни инжењер математике – мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар – професор математике, дипло-
мирани математичар – теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије 
– математике, професор географије – математи-
ке, професор физике – математике, професор 
биологије – математике, професор математи-
ке – теоријско усмерење, професор математике 
– теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар – 
механичар, мастер професор предметне наста-
ве, мастер математичар – професор математи-
ке. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани – мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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 на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17... 6/20), и то: 1. да има 
одговарајуће образовање за наставнике основне 
школе у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
7/21) дипломирани хемичар, професор хемије, 
професор хемије и физике, професор хемије и 
биологије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, дипломирани физикохемичар, дипломи-
рани 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 физике 
– хемије, мастер, дипломирани професор биоло-
гије – 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 хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор биологије и 
хемије, мастер физикохемичар, дипломирани 
инжењер хемије аналитичког смера, мастер про-
фесор предметне наставе, дипломирани хемичар 
– инжењер за контролу квалитета и менаџмент 
животне средине, дипломирани инжењер хемије 
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биоорганског смера.Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије хемије. 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, 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; 4. да има 
држављанство Републике Србије. 5. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику).

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције); доказ о познавању срп-
ског језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са ученицима – лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секрета-
ријат школе или послати поштом на адресу: ОШ 
„Браћа Груловић” Бешка, Карађорђева 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”

22221 Лаћарак, 1. новембра 221
тел. 022/670-112

Педагошки асистент
за ученике ромске националности,  

на одређено време  
до краја школске 2022/2023,  

односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020, 129/21) и чл. 8 Правилника о 
педагошком асистенту иандрагошком асистен-
ту, („Службени гласник РС”, број 87/2019) и то: 
да има средње образовање у четверогодишњем 
трајању; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски и ромски језик и језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази: овере-
на фотокопија дипломе; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија); доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента по програму Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ да 
кандидат 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 насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (надлежног МУП-а, оригинал или ове-
рена копија не старијаод 6 месеци); кратка био-
графија – ЦВ. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке 
и технолошког развоја Републике Србије www.
mpn.gov.rs и уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве са дока-
зима се у затвореној коверти предају непосредно 
у секретаријату школе или поштом са назнаком 
„Пријава на конкурс за педагошког асистента 
или наставника разредне наставе”, на адресу 
школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2435-100

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: образовање у складу са важећим Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у школи, завршен 4. степен стручне 
спреме, стечен након завршене електро или 
машинске школе. Општи услови за све кандида-
те: – да је држављанин Р. Србије, – да је пуно-
летно лице, – да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
– за наставнике и стручне сараднике, – да има 
одговарајуће образовање, прописану стручну 
спрему, – да није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање три месе-
ца затвора и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита. Није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајњу од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
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 коју није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторни понашање или 
давање мита, за кривично 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. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: кратку биографију, попуњен 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 

да лице није кажњавано или осуђивано (не ста-
рије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених. Кандидат мора да има доказ о завр-
шеној школи на српском наставном језику. Сва 
приложена документација мора бити у оригина-
лу или фотокопији, односно препису који мора 
бити оверен у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”, лично или на адресу: Технич-
ка школа „Миленко Веркић Неша” Школска 8а. 
са назнаком „Пријава на конкурс”. Телефон за 
информације 022-2435-100. Одлуку о о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија коју име-
нује директор Школе. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима у Националну службу за запошљавање у 
Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Одлука о избору 
кандидата ће бити донета у законском року.

СУБОТИЦА

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб.

Наставник математике
са 88,89% радног времена за рад  

у одељењу, на мађарском  
наставном језику

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС РС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр.  88/17, 
27/18, 10/19 и 129/21) и члана 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и члана 26 Правилника 
о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурко-
вић”; да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; и 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године) и у складу са чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, васпитача и стручних сарадника и 
то: професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар – информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике – математике, дипломирани мате-
матичар – астроном, дипломирани математичар 
– примењена математика, дипломирани мате-
матичар – математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер про-
фесор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и инфор-
матике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, 
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дипломирани професор математике – мастер, 
дипломирани математичар – мастер, дипломира-
ни инжењер математике – мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар – професор математике, дипло-
мирани математичар – теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије 
– математике, професор географије – математи-
ке, професор физике – математике, професор 
биологије – математике, професор математике 
– теоријско усмерење, професор математике 
– теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар – 
механичар, мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимању малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примања мита и 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад, одн. мађарски језик.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети: крат-
ку биографију; попуњен и одштампан формулар 
на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потврде 
– уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је 
ово образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а – од надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) али не старија од 6 месе-
ци; доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 
став 7 Закона, доказује се стеченим средњим, 
вишим, или високим образовањем на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високо школске установе; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија) али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду; 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, избор врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 

У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Пријаву доставити лично или 
слати на горе наведену адресу. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Наставник немачког језика и 
књижевности

за рад у одељењу на српском  
и мађарском језику

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17), 
кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) и члана 27. Правилника о 
систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурко-
вић” Фекетић; да има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона (односно) 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; и 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. г) и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
васпитача и стручних сарадника и то: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет / профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет / профил 
немачки језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм језик, књижевност 
и култура), мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимању 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примања мита и давања 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 дискриминаторско понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се изводи образовно-вас-
питни рад мађарски језик.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети: кратку 
биографију; попуњен и одштампани формулар 
на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја – пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-

мирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потврде 
– уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је 
ово образовање наставник обавезан да стекне 
у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а – од надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) али не старија од 6 месе-
ци; доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 
став 7 Закона, доказује се стеченим средњим, 
вишим, или високим образовањем на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високо школске установе; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија) али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, избор врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Пријаву доставити лично или 
слати на горе наведену адресу. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Педагошки асистент
ради пружања додатне помоћи 
и подршке ученицима ромске 

националности у образовању, на 
одређено време до краја школске 

године 2022/2023., односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова про-
писаних 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 – аутентично тума-
чење) треба да испуњава и услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и чланом 8 
став 1 Правилника о педагошком и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС”, број 87/19), и 
то: а) да има одговарајуће образовање IV степен 
средња стручна спрема које доказује оригиналом 
или овереном фотокопијом дипломе, савладан 
програм обуке за педагошког асистента у скла-
ду са Правилником о педагошком и андрагош-
ком асистену („Сл. гласник„ РС, бр 87/19), да има 
савладан програм обуке за педагошког асистен-
та према Правилнику о програму обуке за педа-
гошког асистента („Службени гласник РС”, број 
11/10) или модуларни програм обуке за педа-
гошког асистента из 2016. год., сматра се да има 
савладан програм обуке у складу са наведеним 
Правилником члан 8 став 1 истог, што доказује 
оригиналом или овереном фотокопијом доку-
мената; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
што се доказује лекарским уверењем; в) 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  
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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; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(услов прописан Законом о основама система 
образовања и васпитања/ познаје ромски језик 
(услов прописан Правилником о педагошком и 
андрагошком асистенту).

ОСТАЛО: кандидат је обавезан да приложи: мол-
бу са биографијом; попуњен пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.
rs; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
средње школе; оригинал или оверену фотоко-
пија документа којом се доказује савладан про-
грам обуке за педагошког асистента); лекарско 
уверење (подноси се пре закључивања уговора 
о раду); уверење из казнене евиденције МУП-а 
о некажњавању; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, може 
да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму високошколске 
установе – доказ о знању ромског језика доказује 
на начин прописан ставом 8. истог члана тј. 
потврдом високо школске установе или нацио-
налног савета ромске националне мањине. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакт адресе у 
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама ОШ „Никола Ђурковић” 
Фекетић, Братства бб, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефон који су навели у својим пријавама. У 
складу са чланом 155 став 7 Закона установа у 
поступку избора педагошког асистента прибавља 
мишљење надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. Докази о испуњености услова под 
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке 5 б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” коју издаје 
Национална служба за запошљавање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс – педагошки асистент”. Фотокопије доку-
мената морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа у супротном неће бити узете у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе путем телефона 
024/4738-071.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ

„МУЗИЧКА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Главна 84

тел. 024/715-504

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 став 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), однос-
но да је стекао одговарајуће високо образовање:  

1. на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) 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; 2. на основним 
студијима 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 сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат мора да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 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; 
да има дозволу за рад наставника/стручног 
сарадника (лиценцу), обуку и положен испит 
за директора, да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпита-
ча или стручног сарадника, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе), потврду да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, уверење / 
потврду (оригинал) из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених (за кандидате, који су про-
менили презиме, односно име после издавања 
дипломе). Кандидат за директора, уколико посе-
дује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
његовом раду (извештај просветног саветника). 
Кандидат који је претходно обављао дужност 
директора школе дужан је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Диплома, односно 

уверење о стеченом високом образовању, уколи-
ко је на српском језику, уједно је и доказ да кан-
дидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски 
језик (оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи на српском језику или потврду/
сведочанства из средње школе као доказ да је 
учио српски језик). Напомена: Документацију 
која се доставља уз пријаву кандидат доставља 
у два примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник, а у једном примерку се 
достављају обичне фотокопије оверених приме-
рака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати са назнаком „Конкурс за 
директора”, на горе наведену адресу, или доста-
вити лично у секретаријат школе од 8.00 до 14. 
00 часова. За све информације можете позвати 
број телефона: 024/715-504.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спре-
му VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава 
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – и др. 
закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за 
пријаву на конкурс – наћи на сајту МПНТР) са 
кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе) 2. потврду о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосквнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и протув човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4. уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије од 
6 месеци, 5. доказ о познавању српског језика 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, 
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу или лично предати у Секретаријату 
школе у времену од 08 до 14 часова.

Помоћни радник – чистачица 
у издвојеној јединици Варна,  

до повратка радника  
са неплаћеног одсуства а најкасније  

до 15.08.2023. године

УСЛОВИ: да кандидат има први степен стручне 
спреме – завршена основна школа и уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе и 
доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. 
потврду о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад; 3. потврду да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
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за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од намање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосквнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и протув човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије од 
6 месеци. Докази о испуњености услова под тач-
кама 1, 3, 4, саставни су део пријаве на конкурс, 
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу или лично предати у Секретаријату 
школе у времену од 08 до 14 часова.

УЖИЦЕ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952, 031/511-078
www.pfu.kg.ac.rs, fakultet@pfu.kg.ac.rs

Доцент за научну област Филолошке 
науке, ужа научна област 

Књижевност са методиком
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из научне области за коју 
се наставник бира. Општи предуслов: кандидати 
морају да испуњавају општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу и чл. 88. Статута Педа-
гошког факултета у Ужицу. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Стату-
та Педагошког факултета у Ужицу, Правилника о 
критеријумима за избор наставника Универзите-
та у Крагујевцу, Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Пра-
вилника о ужим научним, уметничким и струч-
ним областима Универзитета у Крагујевцу. На 
конкурс приложити: пријаву на конкурс, биогра-
фију, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом докторату (односно уверења) из 
одговарајуће научне области (Филолошке нау-
ке), очитану личну карту, потврду надлежног 
органа да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, доказ о 
педагошком искуству са навођењем послова 
које је кандидат обављао, оцену педагошког 
рада, друге доказе којима се доказује испуње-
ност услова. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса сви 
кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску – ЦД) у складу 
са упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: https: //www.
kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве са документима 
са назнаком „За конкурс”, доставити на адресу: 
Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 
36. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”

31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Наставник  
разредне наставе

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да је стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чланом 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, и то: 1) 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, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, и 
да испуњава услове из чл. 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, односно да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 прено-
са бодова, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који преузимају на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3, 4 и 5 (диплому о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о неосуђиваности подносе се 
уз пријаву на конкурс у оригиналу или оверене 
копије), а доказ о испуњености услова из тачке 
2 пре закључења уговора о раду – лекарско уве-
рење. Рок за пријављивање ие 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доста-
вити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
Стари град” 31000 Ужице, Градска 1, са назна-
ком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити на број телефона: 
031/552 576. Контакт особаје секретар школе 
Јадранка Станић.

ВАЉЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; испуњава 
услове за наставника средње школе за предме-
те који се изучавају у оквиру плана и програ-
ма ове Школе, односно за педагога и психоло-
га школе; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 дискриминаторско понашање; има 
држављанство Републике Србије; има дозволу за 
рад наставника односно стручног сарадника; има 
обуку и положен испит за директора установе 
(лиценца за директора); најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; зна српски језик; истиче се у настав-
но-педагошком раду, поседује организацио-
не и лидерске способности. Осим утврђивања 
испуњеностиуслова за избор директора, коми-
сија цени и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника). Кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност. 
Уз одштампан и попуњен пријавни формулар за 
пријаву на конкурс преузет са званичног сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати прилажу: биографске подат-
ке са прегледом кретања у служби; потврду о 
радном искуству у области образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања 
(не старију од 6. месеци); оверен препис дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; уверење полицијске управе да кадидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у условима за избор дирек-
тора (оригинал или оверена копија не старија од 
6. месеци); оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту или лиценцу за наставника, 
педагога или психолога (дозвола за рад); уве-
рење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена копија не старија од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); лекарско уверење (не ста-
рије од шест месеци) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; уколико кандидат није стекао средње, 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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више или високо образовање на српском јези-
ку у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ о поло-
женом испиту за директора установе (лиценца 
за директора, оверена копија); извештај про-
светног саветника као доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
нема, кандидат доставља краћу изјаву на окол-
ност разлога недостављања извештаја); свој 
Програм рада за наредни мандатни период; дру-
ге прилоге којима кандидат доказује своје успе-
хе у наставно-педагошком раду и организационе 
и менаџерске способности; уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају непосредно у писарницу школе или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон број 014-221-265.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место 
може бити примљен у радни однос ако испуња-
ва услове из чл. 139 ЗОСОВ: а) да има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и чл. 
140 ЗОСОВ, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске, мастер струковне сту-
дије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
в) 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик – образовно-васпитни рад 
се оставрује на српском језику. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа, (не старије 
од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непот-

пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Конкурс ће спровести кон-
курсна комисија именована решењем директора.

Наставник биологије
са 40% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место 
може бити примљен у радни однос ако испуња-
ва услове из чл. 139 ЗОСОВ: а) да има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и чл. 
140 ЗОСОВ, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске, мастер струковне сту-
дије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
в) 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик – образовно-васпитни рад 
се оставрује на српском језику. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа, (не старије 
од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Конкурс ће спровести кон-
курсна комисија именована решењем директора.

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за наведено радно место 
може бити примљен у радни однос ако испуња-
ва услове из чл. 139 ЗОСОВ: а) да има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и чл. 
140 ЗОСОВ, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске, мастер струковне сту-
дије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 
в) 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик – образовно-васпитни рад 
се оставрује на српском језику. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа, (не старије 
од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад подно-
си кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити 
оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Конкурс ће спровести кон-
курсна комисија именована решењем директора.

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507, 274-200

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место може да буде 
примљен у радни однос под условима из чл. 139 
ЗОСОВ: да има одговарајуће образовање и то: 
одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и чл. 
140 ЗОСОВ стечено: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. год; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван за кривично дело за које 
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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-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторено понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Уз пријаву, 
кандидат доставља: радну биографију; оригинал 
или оверена копија дипломе о стеченом образо-
вању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом; доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву, сви тражени 
докази морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс, неће се узимати у разматрање при 
одлучивању по конкурсу. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Пријаве доставити 
лично или послати поштом на горе наведену 
адресу назнаком „Зa конкурс”. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе.

ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”
14246 Белановица, Вука Караџића 27

тел. 014/3449-117

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у 
складу са члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и на основу Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022); да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или студијама 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; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 
насље 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовноваспитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студијама); 
уверење Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван по 
основама из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду; радну биографију са 
тачном адресом пребивалишта и бројем теле-
фона. Наведени документи морају бити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији не старији од 
шест месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса достављају се на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс” или се предају лично у 
просторијама школе у времену од 08.00 до 13.00 
часова. Ближе информације могу се добити од 
секретара школе путем телефона: 014/3449-117.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17530 Сурдулица, Дринске Дивизије 6
тел. 017/825-252

Наставник математике
са 44,44% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског  

и др. одсуства

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 3 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/19, 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) и 
чланом 140 ЗОСОВ-а стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) 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 (у овом случају је неопходно да 
кандидат мора да има завршене студије првог 

степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 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 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар МПНТР канди-
дат треба да приложи: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(лице које је стекло одговарајуће образовање 
на студијама другог степена доставља диплому 
првог и другог степена); уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом(ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и са одштампаним формуларом достављају горе 
наведену документацију. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здрвствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да 
прибави пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
испуњавају услове конкурса упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступка. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса (лично или препорученом 
пошиљком) на адресу: Основна школа „Јован 
Јовановић Змај” Сурдулица, Дринске Дивизије 6. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс 
се неће узети у разматрање, као и фотокопије 
документа која нису оверена од стране надлеж-
ног органа (јавног бележника, органа градске 
или општинске управе, суда). Достављени пода-
ци обрађиваће се у скаду са Законом о зашти-
ти података о личности, у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе од 9.00 до 
13.00 часова, на телефон: 017/825-250.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Ивe Лолe Рибарa бб.
тел. 017/877-091

e-mail: osgdbos@gmail.com

Наставник историје
у матичној школи у Босилеграду и 

издвојеном осморазредном одељењу 
село Бистар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
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РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/2020 
и 129/2021) и 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, 13/2018, 
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: 1. да има одго-
варајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лица из тач-
ке 1 подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик као и језик националне мањине 
(бугарски језик), на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 
очитану личну карту; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија не старија од шест месеци); 
уверење из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал, уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности надлежног 
основног и вишег суда (оригинал, уверење не 
може бити старије од шест месеци); уверење да 
се не води истрага пред надлежним основним и 
вишим јавним тужилаштвом (оригинал, уверење 
не може бити старије од шест месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија 
не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија не старије од шест месеци); кратку биогра-
фију; доказ о познавању српског језика и језика 
националне мањине (бугарски језик) на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у установи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од шест месеци). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-

них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
у Националну службу за запошљавање, која ће 
извршити процену применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити путем поште на 
горе наведену адресу или лично код секретара 
школе, са назнаком „За конкурс, за пријем у рад-
ни однос за радно место ______ (навести радно 
место за које се конкурише)”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. У пријави обавезно 
навести контакт телефон. Школа није у обавези 
да врати конкурсну документацију пријављеним 
кандидатима. Ближе информације о конкурсу 
кандидати могу добити од секретара школе, кон-
такт тел. 017/877-091.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
17500 Врање, Тибужде

тел. 017/441-793

Наставник технике и технологије
са 30% радног времена, на одређено 

време, истурено одељење на Барелићу

Наставник математике
са 66,66% радног времена, на одређено 
време, истурено одељење на Барелићу

Наставник информатике и 
рачунарства

са 20% радног времена, на одређено 
време, истурено одељење на Барелићу

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено 

време истурено одељење на Барелићу

Наставник музичке културе
са 55% радног времена,  

на одређено време, у Тибужду и у 
истуреном одељењу на Барелићу

Наставник математике
са 22,20% радног времена,  

на одређено време, у Тибужду

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27-2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: 1. да имају 
одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
– прибавља се пре закључења уговора о раду, 
3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело 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. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају језик на којем остварују образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-

тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају школи. Уз пријем-
ни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (уколико 
је кандидат завршио образовање по прописима 
који важе од 10. септембра 2005. године, дос-
тавља оверену копију дипломе основних студија 
и оверену фотокопију дипломе мастер студија); 
уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге (оригинал или овере-
на копија); уверење о неосуђиваности (извод 
из казнене евиденције МУП-а Србије, ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 месе-
ци). Доказ о знању српског језика се доставља 
само ако образовање није стечено на том јези-
ку. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаву на конкурс за 
наставника технике и технологије, математике, 
информатике и рачунарства, физике и музичке 
културе кандидати могу доставити лично управи 
школе, или послати на адресу ОШ „Бора Стан-
ковић” у Тибужду бб., 17500 Врање, у року од 
8 дана од објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Неблаговремено поднете пријаве и 
без потребне документације неће се размат-
рати. Информације поводом конкурса могу се 
добити на телефон: 017/441-793.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР”

17507 Власе
тел. 017/7457-102

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад у издвојеном одељењу  
Централне школе у Градњи

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос, 
одређени чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони 
и 10/2019) су следећи: 1) одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, под условом да су 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 уређива-
ли високо образовање, до 10. септембра 2005. 
године, 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, 3) да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затворау трајању од најмање три месеца 
или као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малелетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
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за кривична дела из групе кривичнх дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) држављанство Републике Србије, 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат је дужасн да попуни 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико 
се ради о новом обрасцу), оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из казнене евиденције 
полицијске управе, као доказ о неосуђиваности. 
Пре закључења уговора о раду изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење. Рок за подно-
шенеј пријава је 8 дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Информације на 
тел. 017/7457-102.

ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”

26340 Бела Црква 
Први октобар бб.
тел. 013/2851-343

Спремачица
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидат мора да испуњава и услове 
прописане чл. 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 129/2021): 1) да 
има одговарајуће образовање 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) 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; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије и 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. У 
смислу услова који се тиче образовања канди-
дата, Правилник о организацији и систематиза-
цији послова у ПУ” Анђелка Ђурић” прописано 
је следеће: за обављање послова радног места 
спремачица може се засновати радни однос са 
лицем које има основно образовање, са или без 
радног искуства. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: попуњен и одштампан 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом образ-
цу), уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци), доказ о стручној спреми тј. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не 
старије од 6 месеци), доказ да су средње, више 
или високо образовање стекли на језику на коме 

се изводи образовно-васпитни рад тј. српском 
језику или да су положили испит из тог јези-
ка (српског језика) по програму одговарајуће 
високошколске установе, а доказ је: 1. ако је 
кандидат стекао високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српском језику) доказ је јавна исправа (дипло-
ма) о стеченом високом образовањеу (која је 
већ приложена) или 2. ако кандидат није стекао 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно васпитни рад (српском језику) 
онда се мора приложити јавна исправа (дипло-
ма) или одговарајућа потврда да су више или 
средње образовање стекли на језику на коме се 
изводи образовно васпитни рад (српском језику) 
или уверење / потврда да су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Документа се достављају 
у оригиналу или овереној фотокопији и иста се 
по окончању конкурса не враћају кандидати-
ма. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, односно да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору спремачице комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 ЗОСОВ, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава, након 
чега се кандидати у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима (ову проверу врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака). 

Васпитач

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом кандидат мора да испуњава и усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021): 1) да има одговарајуће образовање 
и то образовање у складу са чл. 140, 141 и 142 
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 129/2021), образовање васпита-
ча стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) 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 дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: попуњен 
и одштампан пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на 

новом образцу), уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци), доказ о стручној спреми тј. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старије од 6 месеци), уколико кан-
дидат има завршене, мастер студије, доставља 
диплому са основних и мастер студија. Потвр-
ду високошколске установе којом се потврђује 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверени документ 
да је у току студија положио испите из педа-
гогије, психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу. Доказ да су 
средње, више или високо образовање стекли 
на језику на коме се изводи образовно васпит-
ни рад тј. српском језику или да су положили 
испит из тог језика (српског језика) по програму 
одговарајуће високошколске установе, а доказ 
је: 1. ако је кандидат стекао високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но васпитни рад (српском језику) доказ је јавна 
исправа (диплома) о стеченом високом образо-
вањеу (која је већ приложена) или 2. ако кан-
дидат није стекао високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(српском језику) онда се мора приложити јавна 
исправа (диплома) или одговарајућа потврда да 
су више или средње образовање стекли на јези-
ку на коме се изводи образовно васпитни рад 
(српском језику) или уверење / потврда да су 
положили испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, документа се 
достављају у оригиналу или овереној фотоко-
пији и иста се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, односно да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору васпитача комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 ЗОСОВ, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава, након 
чега се кандидати у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима (ову проверу врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака). 

ОСТАЛО: Комплетан поступак конкурса врши 
се у складу са чланом 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 10/2016 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да учесник конкурса, поред доку-
ментације коју доставља у писаној изјави наве-
де за коју се од предвиђених могућности опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција (у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и 
име родитеља) или да ће то кандидат учинити 
сам. Пријаве на оглас и потребну документа-
цију заједно са пријавним формуларом, слати 
на горе наведену адресу или донети лично у 
секретаријат установе, радним данима од 09.00 
до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговрмене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”.
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ЗАЈЕЧАР

ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”
19214 Рготина, Светосавска 2

Секретар школе
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21). Кан-
дидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање из области правних наука. Сваки од кан-
дидата треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву кандидати подносе: Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Минстарства просвете – http://www.
mnp.gov. rs/ а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар достављају и сле-
дећу документацију: молбу, краћу биографију; 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских 
студија; доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија уверења); доказ о познавању српс-
ког језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе 
– оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија или 
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „Јере-
мија Илић Јегор”, Светосавска 2, 19214 Рготина 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију ”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у обзир. Рок за подношење 
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидат ће бити писменим путем обавештен 
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон 019/466-119.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОМШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Зајечар, Тимочке Буне 14

Оглас објављен 28.09.2022. године, у публика-
цији „Послови”, мења се за радна места:
1) наставник виолине са 50% радног времена 
и исправно треба да гласи: наставник виолине 
VII степен, са 50% радног времена, на одређено 
време
2) наставник камерне музике и оркестра, са 30% 
радног времена, на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана и исправ-
но треба да гласи: наставник камерне музике и 
оркестра VII степен, са 30% радног времена на 
одређено време.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО КРСТИН”
Радојево, Карађорђева 8

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни 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 прописане чланом 139 став 1 (Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/2019, 6/20 и 129/21) и то да: 1. има 
одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/2016/20, 
19/20, 3/21 и 4/21) и чланом 140 Закона о осно-
вама образовања и васпитања које је стекло: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студија другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под тачком 1, 3, 4, и 
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је 
приложити: попуњен пријавни формулар преу-
зет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС; 
биографију (ЦВ); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о 

психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (извод из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 30 дана); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци). 

Педагошки асистент
који пружа подршку ученицима ромске 

националности, на одређено време, 
на 12 месеци за школску 2022/2023. 

годину

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду, тре-
ба да испуњава и услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, као и услове у складу са чланом 8 Пра-
вилника о педагошком и андрагошком асистенту: 
1. послове педагошког асистента за децу и уче-
нике ромске националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању може обављати 
лице које има стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању, зна ромски језик и има 
савладан програм обуке (у складу са чланом 8 
Правилника о педагошком и андрагошком асис-
тенту); 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правносанжном 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 родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); докази о испуњености услова под тачком 
1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је приложити: попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; биографију (ЦВ); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о савладаном програму обуке за педа-
гошког асистента; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; оригинал или оверену 
фотокопију уверења (извод из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 30 дана); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). 

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: ОШ „Станко 
Крстин” Радојево, Карађорђева број 8, 23 221 
Радојево, број телефона 023/819-002, са назна-
ком „За конкурс за ____ (навести радно место за 
које се конкурише)”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурса комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем.
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Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евентуал-
не рекламације / примедбе) у вези са огласима 
са наведеног сајта можете се обратити сервису 
корисничке подршке на имејл kontakt@infostud-
poslovi.com

Infostud огласи

НС ПЛАКАТ ДОО
21000 Нови Сад, Зрењанински пут 8
e-mail: boris.adamovic@nsplakat.rs

Оператер
на машини за дигиталну штампу

Опис посла: анализа радног налога у односу на 
могућности машине; припремање фајлова за 
штампу и пуштање истих у штампу (РИП); упра-
вљање машином у току процеса рада; надгледање 
процеса рада машине; процесна контрола штам-
пе; евиденција утрошака материјала за штампу; 
реализација зацртаних планова производње на 
машини; калибрација и подешавање машине; реа-
лизација редовног одржавање машине.

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема, 
графичког, машинског или електронског сме-
ра; пожељно је познавање основа технологије 
дигиталне и офсет штампе, али није и пресудно; 
познавања рада у: MS Office пакету (Word, Excel), 
Windows оперативни систем, интернет претра-
живачи, Outlook. Месечна плата 55.000 - 70.000 
РСД. Рок за пријављивање 03.11.2022.

ALMIS COMPANY ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Кнеза Милоша 51

www.almiscompany.co.rs

Машински инжењер термотехнике
Опис посла: израда комплетне пројектне доку-
ментације – термотехника и термоенергетика; 
рад за рачунаром са теренским радом по потреби.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства; 
познавање програма AutoCAD и MS Office про-
грамског пакета; искуство није неопходно. 
Месечна плата 12.000 РСД. Рок за пријављивање 
03.11.2022.

G4S SECURE SOLUTIONS
ДОО БЕОГРАД

11010 Београд, Булевар Пека Дапчевића 32
e-mail: prijavezaposao@rs.g4s.com 

Службеник обезбеђења
УСЛОВИ: пpоседовање Лиценце за обављање 
послова службеника обезбеђења ЛФ1/ЛФ2; 
пожељно је поседовање стручног испита из 
области заштите од пожара (ППЗ); пожељно позна-
вање рада на рачунару; пожељно је основно знање 
енглеског језика. Oбезбеђен смештај. Сатница 210-
300 РСД. Рок за пријављивање 03.11.2022. 

FARMINA PET FOODS ДОО ИНЂИЈА
22320 Инђија, Саве Ковачевића бб.

Техничар одржавања
Опис посла: превентивно и корективно одржа-
вање, монтажа и инсталација машина, опреме 
и инсталација; одржавање уредности и чистоће 
техничких уређаја на свим машинама, опреми и 
делу инсталација (електро ормани, мотори, венти-
ли, сензори, компоненте и све врсте инсталација); 
отклањање застоја и кварова одмах по пријави.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV/III ССС), 
без ограничења на врсту; претходно радно иску-
ство на истим или сличним пословима; тимски 
рад; сменски рад; изражена флексибилност, спо-
собност рада под притиском и обављања више 
послова паралелно; пожељно познавање енглес-
ког језика. Месечна плата 100.000-130.000 РСД. 
Рок за пријављивање 03.11.2022. 

CALLOSSEUM CALL CENTAR DOO
11070 Београд, Милутина Миланковића 11Б/3

e-mail: job@callosseum.com

Агент корисничке подршке - 
немачки језик

Опис посла: решавање административних и 
техничких упита клијената; кориснички сервис 
и обрада рекламација; информације о напла-
ти, начинима плаћања и процесима наплате; 
обнављање уговора; прикупљање и обрада 
података о клијентима.

УСЛОВИ: одлично познавање немачког језика: 
Б2-Ц2 ниво; претходно радно искуство у корис-
ничкој или техничкој подршци је предност; 
мотивисаност и жеља за напредовањем; одлич-
но познавање рада на рачунару; професионалан 
ниво комуникације и успешно решавање захтева 
корисника. Месечна зарада (без бонуса) 100.000 
РСД. Рок за пријављивање 02.11.2022.

INDEX ŠESTICA 
ВИД МАЛБАШИЋ ПР

21113 Нови Сад, Јанка Чмелика 117
e-mail: indexsestica@gmail.com

Кувар
УСЛОВИ: искуство није потребно; педантност у 
раду неопходна; комуникативна и вредна осо-
ба. Месечна плата 70.000 – 100.000 РСД. Рок 
пријављивања 02.11.2022.

MGS ENGINEERING ДОО БЕОГРАД
11050 Београд, Жичка 7

e-mail: juliakim@megasolution.cz

Инжењер одржавања
Опис посла: путовање до локација клијена-
та ради прегледа опреме; инспекција опреме 
и редовно одржавање; сервисирање и замена 
старе или неисправне опреме; решавање кваро-
ва опреме; уклањање старе опреме и уградња 
нових машина; доказивање техничке подршке 
и обука о новој опреми; одговарање на позиве 
купаца; придржавање свих прописа о безбедно-
сти и перформансама.

УСЛОВИ: образовање у машинству или елек-
тротехници; доказано радно искуство као 
инжењер одржавања; познавање механичких, 
електричних, водоводних и грејних система; 
способност читања системских шема; напред-
не вештине решавања проблема; разумевање 
процедура безбедности и опреме; добре вешти-
не комуникације и обуке; способност рада са 
тешком опремом; говорити најмање два од 
три језика: енглески, српски, кинески. Месеч-
на плата 600 - 700 ЕУР. Рок за пријављивање 
02.11.2022.

ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ УСЛУГЕ 
И ТРАНСПОРТ МИТОС ДОО 

БЕОГРАД - ЗВЕЗДАРА
11120 Београд, Димитрија Туцовића 142

e-mail: posao@mitos-travel.com

Референт продаје туристичких 
аранжмана

УСЛОВИ: обавезно искуство у директној продаји 
туристичких аранжмана (12 месеци минимум, у 
последњих 6 година); обавезно познавање рада 
на рачунару (Office пакет); пожељно познавање 
страног језика (енглески или грчки); пожељно 
познавање понуде (инфо туре Грчка и околина); 
пожељно познавање резервационих система. 
Почетна плата од 60.000. до 80.000 РСД, у зави-
сности од претходног радног искуства у туризму. 
Рок za пријављивање 30.10.2022.

MARINKOVIĆ - HOFMANN 
ДОО ВЕЛИКА МОШТАНИЦА

11262 Велика Моштаница, Десетог октобра 3
e-mail: vlada.marinkovic@hofmann-srbija.com

Сервисер - монтер на терену

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; позна-
вање рада на рачунару; познавање електро-
технике, механике, пнеуматике, хидраулике; 
енглески језик, читање и комуникација; теренски 
рад. Месечна плата 50.000-100.000. РСД. Рок за 
пријављивање 30.10.2022.

ВАТРОСПРЕМ ИНОВАЦИЈЕ ДОО 
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА
11158 Београд, Дунавска 97

e-mail: vatrospremdoo.rs@gmail.com

Монтер цевовода

Опис посла: монтажа спринклер система (пако-
вање челичних цеви groove спојевима); серви-
сирање противпожарних апарата (повремено); 
тимски рад са колегама на терену; рад са обич-
ним и електро алатима (брусилица, бушилица 
и сл.).

УСЛОВИ: обавезна завршена средња школа; 
возачка дозвола (активан возач); основно знање 
рада са алатима и узимање мере са метром; 
радно искуство није неопходно; спремност за 
преузимање одговорности; ажурност; самоини-
цијатива за решавање проблема; позитиван 
став; лојалност; тачност, прецизност, смиреност 
и спретност; психичка и физичка способност. 
Месечна плата 55.000 РСД. Рок за пријављивање 
29.10.2022.

Посао се не чека, посао се тражи
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У оквиру програма Миграције за развој, пројекат спро-
воде Развојни бизнис центар Крагујевац и Едукативни цен-
тар Крушевац, уз подршку Немачке организације за међу-
народну сарадњу ГИЗ са којом НСЗ има потписан протокол 
о сарадњи.

Догађају су присуствовали представница ГИЗ-а Марија 
Драгић, директорка пријепољске Филијале НСЗ Рафета Хај-
даревић, Марија Стојадиновић из Развојног бизнис центра 
Крагујевац и око 40 незапослених лица, потенцијалних кан-
дидата.

У оквиру пројекта понуђена је плаћена радна прак-
са у трајању од два месеца за незапослене повратнике из 
иностранства и теже запошљиве категорије на тржишту 
рада (млади, жене, Роми, дугорочно незапослени, корисни-
ци новчане социјане помоћи, млади из хранитељских поро-
дица, лица без или са ниским квалификацијама, незапосле-
ни из руралних средина, жртве породичног насиља и особе 
са инвлидитетом). Пракса ће се обављати код послодаваца 
који имају потребу за новим запошљавањем у одређеним 
занимањима, а кандидати ће, по уговору о стручном усавр-
шавању. добијати током праксе месечну новчану надокна-
ду од 45.000 динара бруто.

Оваквим ангажманом незапосленим лицима се омо-
гућава да кроз радну праксу стекну неопходно радно ис-
куство, вештине и знања у обављању послова тражених на 

тржишту рада, како би након завршене праксе повећали 
своје шансе за запошљавање. Поред Пријепоља, пројекат 
се реализује и у Крагујевцу, Крушевцу, Врању, Бујановцу 
и Пожеги.

Како је истакла Марија Стојадиновић, у Пријепољу је 
остварена сарадња са компанијом Трендтекс у којој ће де-
сет незапослених из овог града имати прилику да обавља 
праксу и тако стекне услов за запослење. Директорка ове 
компаније Суанита Челебић је нагласила да Трендтекс увек 
има потребе за новим запошљавањем, посебно на послови-
ма конфекционара, због чега ће, након извршене селекције, 
са десет кандидата бити потписани уговори о стручном ос-
пособљавању.

– До сада је успешно организовано неколико онлајн 
обука у сарадњи са Немачком развојном агенцијом – рекла 
је Рафета Хајдаревић, позвавши незапослене кандидате да 
узму активно учешће на овом конкурсу и изразивши наду 
да ће након завршене праксе они и добити посао управо 
Трендтексу који за то има капацитете.

Сви позвани незапослени кандидати могу предати 
своје попуњене пријаве у Филијали Пријепоље НСЗ или 
могу то учинити и електронским путем, а крајњи рок за 
пријављивање је 14 10 2022. године.

Милана Рвовић

У Пријепољу одржан Инфо дан посвећен стицању радне праксе

Шанса за повратнике из иностранства 
и теже запошљиве категорије

У Филијали Националне службе за запошљавање у Пријепољу је 4. октобра 
одржан Инфо дан посвећен Пројекту подршке интеграцији на тржиште 

рада повратника из иностранства и других теже запошљивих група кроз 
стицање недостајућих радних вештина.



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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