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Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ

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 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање 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 ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број 
112-4269/2022. године од 30.05.2022. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Министарство финансија – Управа 
за игре на срећу, Београд, Омладинских 
бригада 1.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за анализу ризика, 
у звању самостални саветник

Одељење за надзор и анализу ризика, 
Група за анализу ризика

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове иденти-
фикације и систематизације података на 
основу којих се врши селекција и припрема 
предлог за одабир приређивача за надзор; 
припрема годишњи план инспекцијског над-
зора; припрема извештај о извршењу плана 
инспекцијског надзора; израчунава вредност 
ризика за сваког приређивача, израђује кри-
теријуме за одређивање вредности ризика и 
врши истраживање и системску обраду свих 
врста података и информација од значаја за 
идентификацију и анализу ризика; прикупља 
податке од значаја за припрему инспек-
цијског надзора; учествује у сачињавању 
извештаја о раду Групе и раду Одељења; 
обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, технично-технолошких или 
природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

2. Радно место за финансијско 
материјалне послове, у звању 

самостални саветник
Одсек за финансијске, правне  

и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу законитости, 
рачуноводствене исправности и веродостој-
ности финансијске документације; припре-
ма предлог финансијског плана и израђује, 
прати и усаглашава оперативне финансијске 
планове за извршење буџета; припрема 
завршни рачун односно извештај о извшењу 
буџета; припрема предлог приоритетних 
области финансирања и потребног оби-
ма средстава за његову реализацију; врши 
обрачун и исплату плата и других примања 
запослених и лица ангажованих ван радног 
односа; учествује у изради и измени плана 
јавних набавки и помаже у припреми реле-
вантне документације за спровођење поступ-
ка јавних набавки; обавља стручне послове 
и учествује као члан у раду комисије за јавне 
набавке; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

3. Радно место за нормативне 
послове, у звању саветник
Група за нормативне послове

1 извршилац

Опис послова: Припрема делове радних 
верзија закона, нацрта односно предлога 
закона и предлога других прописа и аката из 
области игара на срећу и припрема образ-
ложења нацрта односно предлога закона и 
предлога других прописа; учествује у при-
преми прописа у области игара на срећу, 
израђује методолошка упутстава и припре-
ма предлоге ставова и објашњења о приме-
ни прописа у циљу једнообразне примене; 
израђује предлоге мишљења у вези са при-
меном прописа у области игара на срећу; 
сачињава предлоге одговора према захтеви-
ма државних органа у вези са приређивањем 
игара на срећу и сарађује са Државним пра-
вобранилаштвом, судовима и другим држав-
ним органима у поступцима који се воде из 
делокруга рада Управе; обавља активности 
везане за учествовање у пројектима других 
државних органа који се односе на област 
игара на срећу; припрема планска документа 
из делокруга Управе и прикупља и анали-
зира податке неопходне за праћење оства-
ривања циљева утврђених планским доку-
ментима кроз показатеље учинка и прати 
њихово спровођење и извештавање; пружа 
стручну подршку развоју финансијског упра-
вљања и контроле; обједињава годишње 
извештаје о раду унутрашњих јединица и 
сачињава годишњи извештај о раду Управе; 
обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским сту-
дијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 3 година радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.

III Место рада за сва радна места: Бео-
град.

IV Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

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

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не 
може да прихвати доказ који сте приложили 
уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима.

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја 
о резултатима провере општих функцио-
налних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетен-
ција, и то:
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За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа, 
провераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из надлежности и 
организације рада органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем симулације 
(усмено).
– Посебна функционална компетенција про-
писи из области делокруга радног места 
(Закон о инспекцијском надзору, Закон о 
општем управном поступку) провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада Финансијско-материјални посло-
ви (Буџетски систем Републике Србије; пла-
нирање буџета и извештавање, извршавање 
буџета) провераваће се путем симулације 
(усмено).
– Посебне функционалне компетенције из 
надлежности и организације органа 
(Закон о играма на срећу) провераваће се 
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција про-
писи из области делокруга радног места 
(Закон о јавним набавкама) провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (припрема 
и израда стручних мишљења и образложења 
различитих правних аката – нацрта прописа, 
међународних уговора итд.) провераваће се 
путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи из надлежности и 
организације рада органа (Закон о играма 
на срећу) провераваће се путем симулације 
(усмено).
– Посебна функционална компетенција про-
писи из области делокруга радног места 
(Закон о општем управном поступку) прове-
раваће се путем (усмено).

Материјали за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција 
налазе се на сајту Управе за игре на срећу.

Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
провераваће се путем психометријских тесто-
ва, и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства финансија-Управа за игре 
на срећу и у штампаној верзији на писарни-
ци Управе за заједничке послове републич-
ких органа на Новом Београду у улици Омла-
динских бригада 1, где је седиште Управе за 
игре на срећу.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Подносилац пријаве се обавешта-
ва 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 бло-
гу Службе за управљање кадровима (https://
kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку 
„Образац пријаве”.

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства финан-
сија – Управа за игре на срећу, односно 
писарници Управе за заједничке послове 
Републичких органа Омладинских бригада 1, 
11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких рад-
них места”.

VIII Лица која су задужена за давање 
обавештења: Мусић Рајка и Драгана Стан-
ковић, тел. 011/3117-645, Министарство 
финансија – Управа за игре на срећу, од 
10.00 до 13.00 часова.

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

X Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Кандидат који нема положен испит за 
инспектора и који буде изабран у изборном 
поступку, прима се на рад уз обавезу да тај 
испит положи у року од 6 месеци од дана 
заснивања радног односа.

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 
2017. године 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 испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник 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 чиње-
ницама 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.

XI Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарствa финансија – Управа за игре на 
срећу, Омладинских бригада 1, 11000 Бео-
град.

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

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

XIII Провера компетенција учесни-
ка конкурса проверава се у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
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ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 29.12.2022. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија” 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства финансија – Управа за игре 
на срећу (Омладинских бригада 1, четврти 
спрат). Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати без положеног државног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада.
кандидати са положеним државним испитом 
и испитом за инспектора немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за игре на 
срећу.

Овај конкурс се објављује на интернет страни-
ци и на огласној табли Министарствa финан-
сија – Управе за игре на срећу: на интернет 
страници Службе за управљање кадрови-
ма: на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

НОВИ СА Д

УСТАНОВА ЗА СПОРТ 
И РЕКРЕАЦИЈУ

„БАЧКА ТВРЂАВА”
21420 Бач, Вука Караџића бб.

тел. 021/6070-317

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, сте-
чено високо образовање на студијама другог 
степена са 240 бодова, без обзира на смер; 
годину дана радног искуства. Уз пријаву кан-
дидат треба да достави и следеће доказе: 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не ста-
рију од 6 месеци); диполому о завршеном 
факултету (оригинал или оверену фотоко-
пију); потврду о радном искуству у струци; 
уверење надлежне полицијске управе о 
некажњавању не старију од 6 месеци; кратку 
биографију са подацима о досадашњем рад-
ном искуству. Кандидат је дужан да пред-
ложи програм рада и развоја установе као 
саставни део конкурсне документације. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве са пра-
тећом документацијом се достављају на горе 
наведену адресу, у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за директора”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве ће се одбацити 
и неће се разматрати. Све додатне инфор-
мације могу се добити на телефон установе 
021/6070-317.

ПРИЈЕПОЉЕ

СПОРТСКИ САВЕЗ 
НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 064/6108-280

Сарадник за финансије  
и економске послове

Опис послова: утврђује и планира финан-
сијске потребе, припрема аналитичку 
документацију и извештаје за правдање 
средстава одобрених из буџета општине и 
других институција; помаже Стручној служ-
би у релизацији програма од интереса за 
општину припрема материјале за седнице 
Управног одбора, Скупштине савеза и ста-
ра се о њиховој дистрибуцији; учествује у 
реализацији послова организације спорт-
ских приредби од стране ССНВ; даје стручу 
помоћ члановима ССНВ око финансија; 
обавља финансијско-материјалне послове 
везане за финансирање годишњег и посеб-
ног програма ССНВ из средстава буџета 
општине и других институција; даје пред-
логе за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада; усваја прин-
ципе, нове методе и технике и примењује 
искуства најбољих примера из праксе у 
области рада; обавља друге послове које 
одреди председник Савеза.

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема из 
области економије; искуство на пословима из 
рачуноводства од најмање 3 године; комуни-
кативност; познавање рада на рачунару. 

Стручни сарадник за спорт  
и физичку културу

Опис послова: обавља стручне послове у 
области спорта и физичке културе, прати 
остварење програма спортских организација, 
учествује у организацији одговарајућих спорт-
ских такмичења и манифестација која орга-
низује ССНВ и општина Нова Варош, прати 
развој спорта и спортиста у спортским органи-
зацијама, израђује информације и извјештаје 
у области спорта и физичке културе, даје 
стручу помоћ члановима ССНВ у статутарним 
променама и помаже у упису организација у 
регистар, учествује у изради Програма раз-
воја спорта; даје предлоге за организацио-
но и нормативно унапређење из делокруга 
рада; усваја принципе, нове методе и технике 
и примењује искуства најбољих примера из 
праксе у области рада; обавља друге послове 
које одреди Председник Савеза, комуникатив-
ност; познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема 
из области спорта; искуство на пословима из 
области спорта од најмање 3 године; кому-
никативност; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: конкурсна документација мора да 
садржи: оверену копију диопломе или уве-
рења о стеченој стручној спреми; оверену 
копију радне књижице или доказ о радном 
искуству; биографију; уверење надлежног 
органа да се против њега не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци), као и доказ да није 
осуђиван за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; оверену копију личне карте 
или извод (за личне карте са чипом); доказ 
о општој здравственој способности – лекар-
ско уверење (оригинал). Рок за пријављи-
вање је 10 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњавању услова подносе 
се Спортском савезу Нова Варош, Управном 
одбору, са назнаком „За јавни конкурс”, на 
адресу Карађорђева 32, 31320 Нова Варош. 
Особа за контакт: Љубивоје Вранић. Небла-
говремене и непотпуне пријаве Управни 
одбор неће разматрати. О исходу огласа кан-
дидат ће бити писмено обавештен.

Посао се не чека, посао се тражи
Посао се не чека,  
посао се тражи
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СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Основно јавно тужилаштво у Смеде-
реву, Смедерево, Улица омладинска број 1.

II Радно место које се попуњава:

Техничар за ИТ подршку,  
у звању референта

Опис послова: Техничар за ИТ подршку 
инсталира и одржава системски и комуника-
циони софтвер, рачунске мреже, рачунаре, 
штампаче и другу периферну опрему, инста-
лира и одржава активну и пасивну комуни-
кациону опрему, администрира „LAN” мрежу 
у тужилаштву, пружа основно упознавање 
корисника са начином рада помоћу рачунара 
и прикључењем на интернет, прати вирусне 
програме на интернету и примењује анти-
вирусне заштите, израђује пратећу доку-
ментацију, води евиденцију у оквиру пра-
восудно-информациoног система Србије и 
Програма за електронску евиденцију и упра-
вљање предметима у јавним тужилаштви-
ма – САПО програм (Standardized Sofware 
Application of the Prosecution Office) и пома-
же у обуци корисника на свим пословним 
апликацијама у оквиру правосудног инфор-
мационог система Србије и САПО програма 
и помаже у спровођењу статистичких посло-
ва, обавља и друге послове по налогу јавног 
тужиоца.

Услови: IV степен стручне спреме технич-
ког смера или гимназија, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за 
ово радно место. 

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних 
компетенција: Свим кандидатима кoји 
учествују у изворном поступку прво се про-
веравају опште функционалне компетенције 
и то:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
писаног теста), 
• дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или уви-
дом у доказ о познавању рада на рачунару), 
• пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује вежећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 

ослобођен тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу „Рад на рачунару“), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног дока-
за одлучити да ли ће моћи или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере.
Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Основног јавног тужилаштва у Смедереву 
(sd.os.jt.rs).

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција, и то:
• Посебна функционална компетенција у 
области рада информатички послови (прове-
ра ће се вршити писаним путем – тестом или 
усменим путем – разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за 
радно место техничар за ИТ подршку – про-
писи из делокруга радног места (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом и усменим 
путем – разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за 
радно место техничар за ИТ подршку – соф-
твер – знања и вештине за имплемента-
цију и одржавање пословног софтвера за 
управљање предметима у оквиру правосуд-
ног информационог система (провера ће се 
вршити писаним путем – тестом и усменим 
путем – разговором са кадидатом)

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су: управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање разултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет, и њихову проверу вршиће 
дипломирани психолог на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама и упитника.

4. Интервју са комисијом и вредно-
вање кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

Све наведене компетенције комисија ће 
проверити у року од 15 дана рачунајући од 
дана истека рока за пријаву на оглас по пре-
дметном конкурсу. База питања за проверу 
општих функционалних компетенција биће 
објављена на интернет станици тужилаштва 
(sd.os.jt.rs).

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

IV Место рада: Смедерево, стално седиште 
Улица омладинска број 1.

V Трајање радног односа: радни однос са 
заснива на неодређено време

VI Општи услови за запослење: држав- 
љанство Републике Србије, да је учесник 
конкурса пунолетан, да има прописану струч-
ну спрему и да испуњава услове одређе-
не законом и Правилником 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 учес-
ник конкруса није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (ч. 45 став 1 Закона 
о дружавним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и дока-
зи који се прилажу: 
– Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве за одговарајуће радно место. Обра-
зац је доступан на интернет страници Осно-
вног јавног тужилаштва у Смедереву или у 
штампаној верзији у Управи тужилаштва 
(Смедерево, Омладинска 1); 
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан; 
– Образац пријаве на конкурс садржи: подат-
ке о конкурсу, личне податке – адресу ста-
новања, телефон, електронску адресу, обра-
зовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног 
односа, податак о знању рада на ручунару, 
податак о знању страног језика, додатне 
едукације, радно искуство, посебне усло-
ве, добровољно дату изјаву о припадности 
националној мањини, посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима; 
– Пријава на јавни конкурс може се подне-
ти путем поште или непосредно на адресу: 
Основно јавно тужилаштво у Смедереву, 
Смедерево, Омладинска 1; 
– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учестувује на јавном конкурсу. Под-
носилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана прије-
ма пријаве на начин на који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и које испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакте (мејл адресе или бројеве теле-
фона) које су навели.

Провера свих компентенција ће се вршити 
у просторијама Основног јавног тужилашт-
ва у Смедереву, Улица Омладинска број 1. 
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона и или мејл адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само 
кандидати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа 
са комисијом:
– оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; 
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; 
– уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старији од 6 месеци); 
– уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); 
– потврда да кандидату раније није престајао 
радни однос у дружавном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само 
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они кандидати који су радили у државном 
органу); 
– оверена фотокопија дипломе којом се потр-
вђује стручна спрема; 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); 
– уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима. Канди-
дати без положеног дружавног испита за рад 
у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада; 
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исти); 
– Образац 1 – Изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција или ће то орган учити уместо њега.

Одредбама чланова 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 чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бати сама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном државном иститу, уве-
рење да се против кандидата не води кри-
вични поступак и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затовара од најмање шест 
месеци.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изворног постука пре интервјуа са коми-
сијом позваће се да у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема обавештења приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који у остављеном року 
не приложе остале доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писаним 
путем се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу наведену у огласу.

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нараспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао).

X Рок за подношење пријава: 8 дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у перио-

дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основ-
ном јавном тужилаштву у Смедереву, Улица 
омладинска број 1, Смедерево, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс – за извршилачко 
радно место” (навести назив радног места за 
које се подноси пријава).

XII Изборни поступак: Списак кандида-
та 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. 

Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компентен-
ција конкурсна комисија ће обавестити о 
времену и месту провере посебних функцио-
налних компетанција, а потом и о времену и 
месту провере понашајних компетенција и на 
крају обавити интервју са кандидатима.

XIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Небојша 
Илић, секретар тужилаштва, контакт теле-
фон 026/46-22-140 или зграда тужилаштва у 
Смедереву, Улица Омладинска број 1, канце-
ларија број 1 на 1. спрату.

Напомене:
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се отврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
Закључком комисије. 
Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Основног јавног тужилаштва у Смедереву 
(sd.os.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Основног јавног тужилаштва у 
Смедереву (sd.os.jt.rs), на порталу е-упра-
ве, огласној табли, интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање „Послови”.

ШАБАЦ

ВИШИ СУД У ШАПЦУ
15000 Шабац, Господар Јевремова 8

тел. 015/346-953

Судијски помоћник – виши  
судијски помоћник у звању 

самостални саветник

Опис послова: виши судијски сарадник 
помаже судији у раду и реферисању, проу-
чава правна питања у вези са радом судија 

у појединим предметима, израђује нацрте 
судских одлука и припрема правне ставове 
за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве страна-
ка, врши самостално или под надзором и по 
упутствима судије друге стручне послове и 
друге послове по налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит и најмање две године радног 
искуства у струци након положеног право-
судног испита и потребне компетенције за 
рад за ово радно место.

Управитељ писарнице  
у звању саветник

Опис послова: управитељ писарнице орга-
низује и руководи радом судских писарница, 
контролише рад шефова писарница, дос-
тавне службе, пријема, експедиције, овере и 
архиве, стара се о примени Судског послов-
ника и других прописа и упутстава о раду 
судских писарница, саставља све потребне 
статистичке извештаје о целокупном раду 
суда, прима странке у вези притужбе на рад 
судских писарница, обавља и друге послове 
по налогу председника или секретара суда.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области у оквиру друштвено хуманистич-
ких наука, правни факултет на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, или на специјалис-
тичким студијама на факултету; најмање три 
година радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит и потребне компе-
тенције за рад за ово радно место.

Записничар у звању референт
2 извршиоца

Опис послова: записничар – по годишњем 
распореду послова обавља све дактило-
графске послове у предметима додељеним 
у рад судији код кога је распоређен, пише 
записнике, врши унос текстова по диктату и 
са диктафонских трака, врши препис тексто-
ва и рукописа и израђује све врсте табела, 
у сарадњи са корисницима услуга коригује 
унете податке, стара се о савременом обли-
ковању текста, припрема и штампа заврше-
не материјале и дистрибуира их корисни-
цима услуга, стара се о чувању и преносу 
података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрош-
ног материјала, води уписник за евиденцију 
штампаних ствари и публикација, води еви-
денцију о свом раду, ради и друге послове по 
налогу председника суда, судије или секре-
тара суда.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две године радног 
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искуства у струци, положен испит за дакти-
лографа Iа или Iб класе, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за 
рад за ово радно место.

I Општи услови за запослење за сва 
радна места: да је учесник конкурса 
држављанин Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос због теже 
повреде дужности из радног односа; да учес-
ник конкурса није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци.

II У изборном поступку комисија ће про-
верити опште и посебне функционалне ком-
петенције и понашајне компетенције, након 
чега ће комисија обавити интервју са кан-
дидатима. Провера се обавља по следећим 
фазама: 

1. Провера општих функционалних 
компетенција:
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест); 
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ – сертифи-
кат о познавању рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаним путем – тест).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, 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 компетенције „Диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац, доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестовне 
провере. База питања за проверу општих 
функционалних компетенција биће објавље-
на на интернет страници Вишег суда у Шапцу 
www.sa.vi.sud.rs

2. Међу кандидатима врши се провера 
посебних фунционалних компентеција 
и то:

1. за радно место судијски помоћник виши 
судијски сарадник:
– поседовање знања и вештина за израду 
нацрта судских одлука и других аката (про-
вера ће се вршити писаним путем – тест)
– познавање материјалних и процесних про-
писа релевантних за надлежност суда (про-
вера ће се врштити писаним путем – тест)
– вештине презентације, вештине упра-
вљања поступком и вештине извештавања о 
предметима (провера ће се врштити усменим 
путем – разговор са кандидатом)

2. за радно место управитељ писарнице 
– познавање прописа релевантних за 
надлежност и организацију рада суда (про-
вера ће се вршити писаним путем, односно 
тестом)
– познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа реле-
вантних за обављање послова радног места 
управитељ писарнице (провера ће се вршити 
усменим путем, односно путем разговора са 
кандидатом)

– познавање прописа којима се уређује упо-
треба печата и штамбиља у државном орга-
ну (провера ће се вршити усменим путем, 
односно путем разговора са кандидатом)

3. за радно место записничар:
– познавање административних послова 
(канцеларијско пословање, припрема мате-
ријала и вођење записника), рада дакти-
лобироа (познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију судова, поло-
жен испит за дактилографа Iа или Iб класе 
(доказује се уверењем, сертификатом, који 
се подноси уз пријаву (провера ће се вршити 
писаним путем, односно тестом)
– познавање релевантних прописа из дело-
круга радног места Закон о општем управном 
поступку, Закона о државним службеницима 
и Судски пословник (провера ће се вршити 
писаним путем, односно тестом)
– провера брзине и тачности куцања пре-
пис и диктат (провера ће се вршити писаним 
путем на рачунару)

3. Након провере општих и посебних 
функционалних компетенција спро-
вешће се провера понашајних компе-
тенција и то: управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резул-
тата; орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се од стране дипломираног психоло-
га путем упитника.

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 прихватање вредно-
сти државних органа (обавља се усмено).

Све наведене комепетенције комисија ће 
проверити у року од 30 дана рачунајући од 
дана истека рока, за пријаву на оглас по 
предметном конкурсу. Свака фаза изборног 
поступка у селекцији кандидата биће елими-
национа, а сходно одредбама Правилника о 
саставу конкурсне комисије, начину провере 
компетенција, критеријумима и мерилима за 
избор на извршилачка радна места у судови-
ма и јавним тужилаштвима („Службени глас-
ник РС”, број 30/2019).

III Место рада: Шабац, Господар Јевремо-
ва број 8.

IV Врста радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време, уз обавезан 
пробни рад за лица која први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад 
траје 6 (шест) месеци.

V Адреса на коју се подносе пријаве: 
Виши суд у Шапцу, Господар Јевремова број 
8, 15000 Шабац – са назнаком „За јавни кон-
курс за извршилачко радно место” (навес-
ти назив радног места за које се подноси 
пријава).

VI Датум оглашавања: 07.12.2022. године.

VII Рок за подношење пријаве на јав-
ни конкурс је: 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса 
на интернет презентацији и огласној табли 
Вишег суда у Шапцу, на порталу Е-управе 
и на интернет презентацији и периодичним 

издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Последњи дан за подношење 
пријава је 16.12.2022. године.

VIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Данијела 
Савић, секретар суда, 015/346-953.

IX Пријава за јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Вишег суда у Шапцу уз 
текст конкурса или се може преузети у упра-
ви Вишег суда. Образац пријаве мора бити 
својеручно потписан. Пријава на конкурс 
може се поднети путем поште или непо-
средно на адресу наведену у тексту огласа. 
Приликом предаје пријава на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од 3 (три) дана 
од пријема пријаве у Виши суд у Шапцу, 
достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначен за доставу оба-
вештења. 

X Докази које прилажу сви кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом: 
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; 
– оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; 
 фотокопија или очитана лична карта;
– уверење да кандидат није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање 6 месеци;
– потврда да кандидату није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; 
– оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство); 
– за радно место судијски помоћник – виши 
судијски сарадник у звању самостални свет-
ник уверење о положеном правосудном 
испиту
– за радно место управитељ писарнице у 
звању светник оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном државном 
испиту
– за радно место записничар у звању рефе-
рент – уверење о положеном државном 
стручном испиту зарад у државним органима 
и уверење о положеном исписту за дактило-
графа Iа или Iб класе

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и Општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници приложени докази могу бити оверени 
у Основним судовима, судским јединицима, 
односно општинским управама као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене 
пре првог марта 2017. године, у Основним 
судовима, односно Општинским управама. 
Уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, државни служ-
беник може да поднесе решење о распо-
ређивању или премештају на радно место 
у државном органу или решење да је нерас-
поређен.
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Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање 6 месеци и уверење 
о положеном државном испиту. Одредбом 
члана 9. и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016) прописано је између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Потребно је да кандидат у делу 
изјаве у обрасцу пријаве заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција. 

XI Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка пре интервјуа са кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писа-
ним путем се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на горе наведену адресу Вишег суда 
у Шапцу. 

XII Провера компетенција учесни-
ка конкурса проверава се у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и које испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу на основу 
података наведених у образцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
а о започињању изборног поступка учесници 
конкурса биће обавештени путем телефона. 
Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција, као и интервју 
са конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Вишег суда у Шапцу. Учесни-
ци конкурса који су успешно прошли једну 
фазу конкурса обавештавају се о времену 
и месту спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона 
или адресе), које наведу у својим образцима 
пријавама.

XIII Изборни поступак спровешће Кон-
курсна комисија именована решењем Пред-
седника Вишег суда у Шапцу. Списак канди-
дата који испуњавају услове за запослење 
на радном месту и међу којима се спроводи 
изборни поступак, објављује се на интер-
нет презентацији Вишег суда у Шапцу према 
шифрама. 

НАПОМЕНА: Кандидат заснива радни однос 
на неодређено време. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком грама-
тичком роду односе се без дискриминације 
и на особе женског пола. Сви докази при-
лажу се на српском језику, а уколико су на 
страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача. Диплома којом се 
потврђује стручна спрема, а која је стечена 

у иностранству, мора бити нострификована. 
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функциона-
лих компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Вишег суда у Шапцу. Кандидат 
без положеног државног стручног испита 
прима се на рад под условом да тај испит 
положи у року од 6 месеци, од дана засни-
вања радног односа, сходно чл. 102 Закона 
о државним службеницима РС. Кандидати са 
положеним државним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног стручног 
испита. Обавештавају се учесници јавног 
конкурса да ће се документација враћати 
искључиво на писани захтев учесника. Овај 
оглас објављује се на интернет презента-
цији Вишег суда у Шапцу www.sa.vi.sud.rs и 
огласној табли Вишег суда у Шапцу, на пор-
талу Е-управе и на интернет презентацији 
и периодичним издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене закључком конкурс-
не комисије.

Трговина и услуге

ДОО ЗА ТРГОВИНУ БОЖИЋ 
И СИНОВИ ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Максима Горког 2
тел. 013/331-255

e-mail: marija.djordjev@bozic.rs

Спремачица
(радник одржавања чистоће)  

на одређено време, место рада 
Омољица

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме. 
Јављање кандидата на контакт 063/641-833, 
лица за контакт: Марија Ђорђев, Мирјана 
Спасић.

GREEN LINE SOLUTION DOO
11000 Београд 

Др Милутина Ивковића 2а
тел. 011/3691-053

Чистач пословних просторија и 
објеката

на одређено време

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме. 
Кандидати треба да се јаве на наведени број 
телефона у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ЕЛС ДОО
11060 Београд

Службеник обезбеђења
на одређено време 24 месеца,  

место рада Добрица  
(општина Алибунар)

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум, III степен стручне спреме; 
лиценца за обављање послова обезбеђења је 
пожељна али није услов. Ради се у сменама 
које укључују и ноћни рад. Обезбеђен је пре-
воз (месечна аутобуска карта). Кандидати се 
могу јавити на телефон 062/790-147. Конкурс 
је отворен до 27.12.2022.

СИРМИУМБУС ДОО
22000 Сремска Митровица 

Фрушкогорска бб.
тел. 064/6471-452

e-mail: sirmiumbus@mts.rs

Рачуновођа / књиговођа
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару. Слање пријава 
мејлом, јављање кандидата на контакт теле-
фон. Лице за контакт Винш Владимир. Кон-
курс је отворен до 29.01.2023.

EUROBAU CONNECT AG DOO
11000 Београд, Заплањска 32

011/7857-405

Радник техничке службе
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без 
обзира на радно искуство. Заинтересовани 
кандидати пријаве могу послати на e-mail: 
aleksandar.bojic@stadionshoppingcenter.rs 
или поштом; јавлање кандидата на контакт 
телефон 011/7857-405 у периоду од 10 до 15 
часова.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ 
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

ИРИС-МЕГА ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 176

Административни радник
на одређено време

Опис посла: вођење евиденције, архиви-
рање, скенирање и остала администрација; 
без обзира на радно искуство; знање основне 
информатичке обуке.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме

Возач
на одређено време

2 извршиоца

Опис посла: поседовање возачке дозволе Б 
категорије; испорука робе, утовар, истовар, 
контрола; без обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме.

Магационер
на одређено време

2 извршиоца

Опис посла: пријем, складиштење, утовар, 
истовар и контрола робе; пожељно упра-
вљање виљушкаром; без обзира на радно 
искуство.

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандити прија-
ве могу слати на e-mail: marija.simonovic@
irismega.rs. Рок за пријаву на конкурс је 
29.12.2022. године.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„ДИПЕМ” ДОО
32000 Чачак, Ибарски пут бб.

тел. 065/4448-090

Перач аутомобила
за рад у Београду, пробни рад 3 

месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме 
у било којем занимању, возачка дозвола. 
Пријаве слати до 31.12.2022. године.

FOOD 4 PETS ДОО КРАЉЕВО
36203 Адрани, Николе Тесле 107
e-mail: office.food4pets@gmail.com

Руковалац уређајем  
за прераду меса

8 извршилаца

Опис послова: радник у производњи хране 
за кућне љубимце; припрема намирница за 
производњу; руковање машинама за рад у 
производњи хране за кућне љубимце.

УСЛОВИ: I-IV степена стручне спреме без 
обзира на занимање. Рад у сменама. Рад-
не биографије слати на имејл адресу office.
food4pets@gmail.com.

ФЛУИД ДОО
18000 Ниш, Сестре Баковић 14

Точилац горива  
на бензинској станици

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира 
на занимање. Заинтересовани кандидати се 
јављају на контакт телефон: 064/0641-840.

OLIMPIAS SRB DOO
18000 Ниш, Пантелејска 58

Котлар
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; радно искуство: оба-
везно радно искуство у парној и топловод-
ној котларници и лиценца за парне котлове. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на 
мејл адресу: jjevtic@olimpias.rs или се јављају 
на контакт телефон: 066/8755-901.

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
НЕКРЕТНИНАМА „КУЋНИ РЕД”

18000 Ниш, Војводе Гојка 10/1

Професионални управник
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; 
дозвола Б категорије; познавање рада на 
рачунару и интернет комуникације; пожељна 
лиценца професионалног управника. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: kucnirednis@gmail.com.

ТР ИВОНА – С ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Потоци 201

тел. 065/5019-929
e-mail: smiljanicn@hotmail.com

Продавац у продавници 
мешовите робе

УСЛОВИ: III ССС, без обзира на радно иску-
ство, са местом рада на Златибору. Оглас 
траје до 31.12.2022. године.

Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Технички секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економ-
ске школе, минимум једна година радног 
искуства на пословима техничког секретара.

Технички помоћни радник 
– спремачица

УСЛОВИ: основно образовање, II степен 
стручне спреме. 

ОСТАЛО: Опис посла утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Нови Пазар. Кандидати су 
обавезни доставити: пријаву у којој наводе 
за које послове се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (сведочанство о завршеној основној 
школи); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; потврду да се про-
тив кандидата не води истражни и кривични 
поступак. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
утврђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Опште болнице Нови 
Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања 
радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор уколико су 
потребне додатне информације које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Одлуку о избору кандидата биће 
истакнута на огласној табли ОБ Нови Пазар 
у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу са назна-
ком „Пријава на оглас” од 07 до 14 сати или 
позвати на горе наведени контакт телефон.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Администратор информационих 
система и технологија

за рад у Одељењу за ИТ послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: високо образовање: на основ-
ним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису 

који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно: средње 
образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе; предност је поседовање возачке 
дозволе Б категорије. Документација коју 
кандидат треба да приложи: пријава на кон-
курс која обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке 
о кандидату (име и презиме, адресу пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује); кратку биографију, 
фотокопију дипломе тражене школе (ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у огласним новинама Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли (у просто-
ријама рачуноводства) и на сајту Апотекарске 
установе Пожаревац: www.apotekapozarevac.
co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Особа за контакт 
Иван Лазаревић тел: 012/523-127. Пријаву 
са потребном документацијом доставити на 
адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој делатности  
– специјалиста офталмолог
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста 
офталмолог, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, најмање 3 године и 
6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за 
који конкурс се подноси пријава. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли Дома здравља поред писарнице, а 
изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кан-
дидата неће бити враћена. Дом здравља 
Нови Београд задржава право да не изабере 
ни једног од пријављених кандидата.

Национална служба
за запошљавање
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА 
ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ 

И АКУШЕРСТВА „GINOLIFE”
11000 Београд, Личка 1а

тел. 062/221-674

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању; основна информатичка обу-
ка. Заинтересовани кандидати да се јаве на 
наведени број телефона у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464

Оглас објављен 09.11.2022. године, као и 
исправка огласа објављена 30.11.2022. годи-
не, у публикацији „Послови”, мења се за:

– радно место под редним бројем 1, у називу 
радног места: специјалиста ортодонције или 
доктор стоматологије, и исправно треба да 
гласи: доктор стоматологије. У делу УСЛО-
ВИ уместо текста: завршен стоматолошки 
факултет и специјализација из ортодонције 
и положен стручни испит или завршен стома-
толошки факултет, треба да стоји: завршен 
стоматолошки факултет и положен стручни 
испит. У делу Описа посла, брише се текст: 
специјалиста ортодонције обавља све посло-
ве из области своје специјализације. 

– за радно место под редним бројем 2, у 
називу радног места: специјалиста дечије 
превентивне стоматологије или доктор сто-
матологије, и исправно треба да гласи: док-
тор стоматологије”. У делу УСЛОВИ уместо 
текста: завршен стоматолошки факултет и 
специјализација из дечије превентивне сто-
матологије и положен стручни испит или 
завршен стоматолошки факултет, треба да 
стоји: завршен стоматолошки факултет и 
положен стручни испит”. У делу Опис посла, 
брише се текст специјалиста дечије превен-
тивне стоматологије обавља све послове из 
области своје специјализације.

Остали део конкурса остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Гинеколошко-акушерска сестра 
– бабица

на одређено време до  
повратка запосленог са боловања, 

пробни рад, за рад у Служби за 
гинекологију и акушерство

2 извршиоца

УСЛОВИ: положен стручни испит. Као доказ 
о испуњености услова, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом 
(уз назнаку „Сагласан/на сам да Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, обрађује 
моје личне податке – адреса, ЈМБГ, бр. теле-
фона, мејлом, бр. лиценце и друго у вези 
са реализацијом огласа на који се јављам); 

оверену фотокопију дипломе о завршеном 
IV степену стручне спреме; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту; лиценцу или решење о упису у комору, 
фотокопију / очитану личну карту, ако посе-
дује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног посло-
давца. Пријава и пропратна документација 
кандидатима који нису примљени се не 
враћа и иста ће бити комисијски уништена 
по предвиђеној процедури, у циљу зашти-
те података о личности садржаних у тим 
документима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, код Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или 
путем поште на горе наведену адресу, уз 
напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколи-
ко кандидат има имејл адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резул-
тату конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на теле-
фон: 026/240-725. 

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 
специјалиста оториноларинголог

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста ото-
риноларинголог, стручни испит, положен 
специјалистички испит, најмање 3 године и 
6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Виши радиолошки техничар
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за 
радиолошке техничаре или висока здрав-
ствена школа струковних студија, смер за 
радиолошке техничаре, уверење о положе-
ном стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању вишег ради-
олошког техничара.

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документима 
којима се доказује испуњеност услова кон-
курса (неоверене фотокопије дипломе и уве-
рења о положеном стручном испиту) предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком 
за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писар-
нице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. 
Дом здравља Нови Београд задржава пра-
во да не изабере ни једног од пријављених 
кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач / спремачица
просторија у болничким установама 
специјализованим за психијатрију  
и на психијатријским одељењима,  
на одређено време, због повећаног 

обима посла

Опис посла: одржава хигијену просторија 
и опреме у којима се обавља здравствена 
делатност; одржава хигијену у администра-
тивним просторијама; одржава хигијену у 
заједничким просторијама здравствене уста-
нове и околини здравствене установе; води 
рачуна и одговара за рационалну и ефикасну 
употребу и потрошњу средстава и прибора 
за одржавање хигијене; обавештава главну 
медицинску сестру – техничара одељења на 
којем ради о уоченим оштећењима; одржава 
хигијену санитарних чворова, празни ноћне 
судове, врши дезинфекцију истих, износи 
смеће и чисти просторе испред зграде у којој 
ради, учествује у доношењу и расподели хра-
не, доноси односи и дезинфикује сво посуђе, 
брише стаклене површине, пере завесе, риба 
подове и зидове, паје фасаде зграде, једном 
недељно врши генерално спремање свих 
просторија, учествује у раду одељењских 
састанака; врши разврставање отпада на 
лицу места; одговоран је за потрошни мате-
ријал намењен за одржавање хигијене и 
стара се о правилном трошењу истог; води 
евиденцију дезинфекције и одговара за пра-
вилно вођење исте и радних раствора; спро-
води процедуре за спречавање интрахоспи-
талних инфекција; одговара за сав инвентар 
са којим је задужена и са којим рукује; учест-
вује у припремању инвентара за расход и за 
инвентарисање (годишњи попис).

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву са личном и радном биографијом, 
са адресом становања и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о школ-
ској спреми (диплома о завршеној основној 
школи) и фотокопију личне карте. Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење, при-
бављено о свом трошку. 

Сервирка
у посебним условима рада,  

на одређено време, због повећаног 
обима посла

Опис посла: припрема, сервира и послужује 
топле и хладне безалкохолне напитке; одр-
жава хигијену посуђа, прибора и уређаја; 
преузима робу и води књиге задужења и раз-
дужења робе; води евиденцију о требовању 
и утрошку робе; доноси храну из кухиње, 
сервира и дели је болесницима, одржава 
и пере просторије, столове, посуђе према 
санитарним прописима уз потребна дезин-
фекциона средства, односи остатке хране и 
отпатке из кухиње са одељења до означе-
ног места, узима податке за јеловник уз кон-
тролу главне медицинске сестре, брине се о 
чистоћи одељењске кухиње и посуђа које се 
налази на одсеку/одељењу, брине се и одго-
вара за инвентар за који је задужена, обавља 
и послове спремачице на одсеку/одељењу 
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који су описани код послова спремачице; 
одговара за потрошни материјал намењен за 
одржавање хигијене и стара се о правилном 
трошењу истог; води евиденцију дезинфек-
ције и одговара за правилно вођење исте 
и радних раствора; спроводи процедуру за 
спречавање интрахоспиталних инфекција; 
учествује у припремању инвентара за расход 
и за инвентарисање (годишњи попис).

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву са личном и радном биографијом, са 
адресом становања и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о школској 
спреми (диплома о завршеној школи) и фото-
копију личне карте. Приликом заснивања 
радног односа изабрани кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење, прибављено о 
свом трошку.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријаве канди-
дата је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Обавештење о избору кан-
дидата кандидатима ће бити достављено у 
року од 30 дана од дана доношења одлуке 
о избору. Пријаве се достављају на адресу: 
Специјална болница за психијатријске боле-
сти „Свети Врачеви”, 23330 Нови Кнежевац, 
Краља Петра I Карађорђевића 85, са назна-
ком „За оглас за пријем у радни однос”, или 
лично предати у Правну службу, Специјалне 
болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због замене 

запосленог који је на дужем боловању

Опис посла: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и 
менталне поремећаје коришћењем специја-
лизованих метода и техника, кроз примену 
принципа и процедура савремене медицине, 
о чему води прописану медицинску докумен-
тацију; организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединца и 
породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати 
здравствено стање становништва на свом 
подручју и осигурава податке за потре-
бе здравствене статистике, утврђује ризи-
ке за здравље, предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи здрастве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у 
заједници; ради у превентивним саветова-
лиштима; организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе; 
организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, обавља 
прегледе и дијагностику, одређује начин и 
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења 
осигураног лица, указује хитну медицин-
ску помоћ, упућује осигурано лице на амбу-
лантно-специјалистичке прегледе у устано-
ви или на секундарни и терцијарни ниво, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и 
прати његово спровођење, прописује лекове 
и медицинска средства, као и одређене врсте 
медицинско-техничких помагала, сарађује 
са Поливалентном патронажном службом, 

спроводи здравствену заштиту из области 
менталног здравља, учествује у изради и 
евалуацији плана рада у својој служби, води 
прописану медицинску документацију и еви-
денцију, одређује дужину привремене спре-
чености за рад због болести или повреде 
осигураника, шаље на процену здравственог 
стању осигураног лица и упућује осигурано 
лице на оцену радне способности, по потре-
би иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Радно искуство: најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. 
Посебна знања и вештине: рад на рачунару. 
Услови рада предвиђени Законом о раду РС, 
Статутом ДЗ Петровац на Млави и осталим 
општим актима. Уз пријаву поднети краћу 
биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену копију дипломе медицинског 
факултета или уверења о завршеном меди-
цинском факултету, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оригинал или 
оверену копију лиценце и решење о упису 
у лекарску комору, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Оригинали или оверене 
фотокопије уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених не смеју бити 
старији од 6 месеци. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве слати у затвореним 
ковертама, на горе наведену адресу или 
доставити лично у Правну службу, са назна-
ком „За оглас за пријем у радни однос једног 
доктора медицине на одређено време због 
замене запосленог који је на дужем боло-
вању”. Непотпуне, неблаговремене и преу-
рањене пријаве неће се узети у разматрање. 
Трајање конкурса: 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
Велико Црниће

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 97

Спремачица
у Одељењу за техничке и сличне 

послове

Опис послова: рад на пословима одржавања 
чистоће у радним и другим просторијама, 
придржавње датих упутстава за рад од стра-
не непосредног руководиоца, одржавање 
чистоће прозора, столарије, канцеларијског 
материјала и инвентара, санитарија, тепиха, 
завеса и друго, по потреби обављање и свих 
других послова који спадају у делокруг рад-
ног места, рад на одржавању чистоће тро-
тоара и делова дворишта, обављање других 
послова на одржавању чистоће као и оних по 
упутству и захтеву надлежног руководиоца, 
контролисање инсталације водовода и струје 
пре напуштања зграде, затварање прозора и 
врата, обављање свих других послова своје 
струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, као доказ о испуњености 
услова потребно је доставити и: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
фотокопију личне карте (очитане податке са 
личне карте); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико је диплома издата 
на девојачко презиме). 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. Уколико иза-
брани кандидат не достави горе наведени 
документ у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доно-
шење одлуке о избору. Кандидатима који 
не буду изабрани не враћа се поднета доку-
ментација. Пријава за оглас за радно место 
представља пристанак на обраду података о 
личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу Дом здравља Мало Црниће, 
Маршала Тита бр. 97,Велико Црниће, 
поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са 
назнаком „Пријава на оглас”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, неће бити узете у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
Велико Црниће

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 97

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

повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: вршење пријема пацијената 
без упута, обављање прегледа пацијената уз 
коришћење лабораторијских анализа и пре-
гледа, одређује потребну терапију, упући-
вање болесника на лечење у специјализо-
ване 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 претходно извршених анализа и 
потребних прегледа давање стручног миш-
љења (лекарско уверење) о радној способ-
ности, физичком и психичком стању, врсти и 
тежини повреда и сл. вршење мање хирурш-
ке интервенције и инцизије у превијалишту, 
контролисање стручног рада медицинских 
техничара у превијалишту, на медицинској 
документацији и друго, рад на здравственом 
васпитању и подизању здравствене заштите 
грађана, рад на свом стручном усавршавању, 
рад у истуреним амбулантама по распореду, 
обављање и лакарских прегледа у стану обо-
лелог када то ситуација захтева, обавезан 
повремени рад на терену, у вези спровођења 
акција и мера здравствене заштите и здрав-
ственог васпитања, у истуреним амбулантама 
и здравственим станицама према распореду 
и потреби службе, одговорност је за стручни 
рад, радну дисциплину и материјалну потро-
шњу и утрошак средствима ризика. 

УСЛОВИ: поред законом прописаних усло-
ва, обавезни су и следећи услови: завршен 
медицински факултет VII/1 степен, положен 
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стручни испит, лиценца / чланство у Лекар-
ској комори Србије, обавезна документација. 
Уз пријаву на оглас, потребно је доставити 
и: кратку биографију са бројем телефона 
и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте (очитане 
податке са личне карте); оверену фотоко-
пију лиценце / решења о упису у комору; 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су диплома или уверење изда-
ти на девојачко презиме). Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведена 
документа у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них 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. Пријава 
на оглас за пријем у радни однос предста-
вља пристанак на обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се подносе лично или путем поште 
на адресу: „Дом здравља Мало Црниће” Мар-
шала Тита бр. 97 Велико Црниће, поштански 
фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком 
„Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, неће бити узете у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

у Центру за контролу  
и превенцију болести

2 извршиоца

Опис посла: узима узорке за испитивање и 
врши њихову анализу; прикупља и обрађује 
податке о хигијенским стањима и болестима; 
спроводи мере за спречавање ширења зараз-
них болести; спроводи мере дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације; врши надзор 
над управљањем, раздвајањем и дистри-
буцијом инфективног медицинског отпада; 
спроводи активности стручног усавршавања; 
управља медицинским отпадом (врши над-
зор над сегрегацијом, сакупљањем, обеле-
жавањем, транспортом и стерилизацијом 
у погону за третман инфективног отпада); 
обавља санитарно-хигијенски преглед обје-
ката и врши контролу санитарно хигијенс-
ког стања објеката; врши контролу и оцену 
начина пријема, складиштења и дистрибу-
ције намирница; врши упућивање радника на 
обављање здравствених прегледа за одређе-
не категорије запослених, других лица и кли-
цоноша; врши контролу хигијене кухињског 
блока, посуђа, инвентара и санитарних прос-
торија; обавља и друге одговарајуће послове 
по налогу директора.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређива висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; поло-
жен стручни испит; лиценца; важећа возачка 
дозвола за управљање возилом Б катего-
рије; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. 

Медицинска сестра – техничар
у јавном здрављу на пријему  

биолошког материјала у  
Центру за микробиологију,  

на одређено време  
до 30.06.2023. године

2 извршиоца

Опис послова: обавља послове из области 
јавног здравља – узима лабораторијски 
материјал; води евиденцију, врши техничку 
обраду и штампање микробиолошких нала-
за; учествује у вођењу медицинске докумен-
тације и прављењу периодичног извештаја; 
обавља и друге одговарајуће послове по 
налогу руководиоца и директора.

УСЛОВИ: средње образовање: средња меди-
цинска школа, смер општи; положен стручни 
испит; лиценца; најмање шест месци радног 
искуства у наведеном звању. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: потписану пријаву 
на оглас; радну биографију; доказ о стручној 
спреми / образовању; доказ о испуњености 
осталих услова у зависности од радног места 
за које се конкурише. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Рок за подношење 
пријава је 10 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
потписа и пријаве без потпуне документа-
ције, неће се разматрати. Пријаве слати на 
горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

за потребе Одељења за клиничко-
биохемијску дијагностику,  

на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа лабораторијског 
смера; положен стручни испит; лиценца 
или решење о упису у надлежну комору. 
Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ___ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

за потребе Одељења за клиничко-
биохемијску дијагностику,  

на одређено време до девет месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа лабораторијског 
смера; положен стручни испит; лиценца 
или решење о упису у надлежну комору. 
Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег про-
фила; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису 
у надлежну Комору; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене прези-
мена). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Спремачица
просторија у којима се пружају 
здравствене услуге, за потребе  
Одсека за одржавање хигијене  

у Служби за техничке и помоћне 
послове, на одређено време  

до шест месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је достави-
ти следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и контакт подацима; 
оверена фотокопија дипломе / сведочанства 
о завршеној основној школи; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је дошло до проме-
не презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове 
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ____” (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Помоћни радник
на одржавању зелених површина 
за потребе Одсека за одржавање 
хигијене у Служби за техничке и 

помоћне послове, на одређено време 
до шест месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа. При-
ликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверена фотокопија дипломе / 
сведочанства о завршеној основној школи; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове (писарница), Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____” (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 02.11.2022. године 
у публикацији „Послови” (број 1012, стра-
на 24) поништава се за радно место: виша 
медицинска сестра – техничар у онкологији и 
хемиотерапији у Одсеку онкологије са днев-
ном болницом у саставу Службе за продуже-
но лечење и негу, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене до 
повратка са трудничког, породиљског одсу-
ства и одсуства са рада ради неге детета. У 
осталом делу оглас остаје непромењен. 

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

на одређено време  
до повратка одсутног радника 

(одржавање трудноће – породиљско), 
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поједи-
наца и породице, ради на откривању и суз-
бијању фактора ризика за настанак болести, 
односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у 
складу са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену 
установу према медицинским индикацијама, 
односно код лекара специјалисте и усклађује 
мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, прописује лекове и медицин-
ска средства, спроводи здравствену зашти-
ту из области менталног здравља у смислу 
превенције у оквиру прописаног скрининга, 
ране дијагностике поремећаја, упућивања 
на специјалистичко консултативни преглед, 
прописивање препоручене терапије и упући-
вање на виши ниво здравствене заштите, у 
поступку остваривања здравствене заштите 
изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво, на основу миш-
љења доктора медицине специјалисте одго-
варајуће гране медицине упућује пацијента 
на терцијарни ниво, води потпуну медицин-
ску документацију о здравственом стању 
пацијента, фактурише здравствене услуге 
које пружа, даје оцену радне способности и 
упућује на лекарску и инвалидску комисију, 
ради у комисијама и на посебним програми-
ма, издаје стручно мишљење, лекарско уве-
рење, на лични захтев и на службени захтев 
код одређених случајева болести и повреда, 
у стручном раду је самосталан и одговоран 
за координаторни рад у својој јединици, пра-
ти и предлаже измене у процедуралном раду 
у оквиру акредитацијских стандарда, обавља 
и друге послове из делокруга своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и начелни-
ка службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање – 
високо образовање, медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по 

пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / 
испити: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидати-
ма. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља 
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, 
IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. Резулта-
ти огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној 
табли – IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ 

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима,  

на одређено време до 6 месеци  
по основу повећаног обима посла, 

пробни рад од 3 месеца 

Опис посла: спроводи здравствено васпит-
ни рад, обавља општу и специјалну негу у 
рехабилитацији; обавља послове везане за 
личну хигијену и исхрану пацијената; спро-
води прописану терапију и води медицин-
ску документацију и евиденцију; стара се 
о благовременом присуству пацијената на 
терапији по утврђеном распореду; учествује 
у пратњи пацијента при транспорту у другу 
медицинску установу или у другим организо-
ваним одласцима пацијената; обавља и дру-
ге послове у оквиру своје струке у сменском 
раду и по налогу главне сестре службе или 
болнице, као и начелника службе или дежур-
ног лекара.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завр-
шена средња медицинска школа општег 
или педијатријског смера; положен струч-
ни испит; лиценца за рад; радно искуство 6 
месеци. Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о радном искуству 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потвр-
да послодавца и сл.), уверења о положеном 
стручном испиту и лиценце за рад. Прили-
ком заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве на које се прима, потврда да се против 
лица не води судски поступак као и потврду 
о неосуђиваности. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Специјална болница за 
церебралну парализу и развојну неурологију, 
Београд, Сокобањска 17а – Правна служба. 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ 
И ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ 

И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића старијег 6а

тел. 011/2658-355

Администратор информационих 
система и технологија

у Одељењу инвестиционог и техничког 
одржавања, безбедности и заштите  
и послова транспорта и логистике, 

Одсек текућег одржавања

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
студијама у трајању до три године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно 
средње образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на сна-
гу Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јав-
ном сектору; да није осуђиван; да се против 
кандидата не води кривични поступак и да 
није подигнута оптужница нити покренута 
истрага. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на оглас приложе: кратку биографију (ЦВ) са 
адресом, контакт телефоном и e-mail адре-
сом и следећу документацију у неовереним 
фотокопијама: диплому (уверење) о стече-
ном високом образовању; доказ о радном 
искуству; читач личне карте или фотокопију 
личне карте; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (трајни документ); извод из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на презиме које је кандидат 
променио приликом склапања брака); уве-
рење да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци); уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није 
подигнута оптужница нити да је покренута 
истрага (не старије од 6 месеци). Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидат 
је дужан да достави, у оригиналу или овере-
ној фотокопији (оверене код јавног бележ-
ника) све напред наведено и пре заснивања 
радног односа изабрани кандидат је дужан 
да достави и фотокопију нечиповане личне 
карте или очитану чиповану личну карту.

Медицинска сестра – техничар
у Служби за неурологију  

развојног доба
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа општи или 
педијатријски смер; положен стручни испит 
пред комисијом Министарства здравља 
РС; лиценца издата од надлежне коморе, 
односно решење о упису у именик надлеж-
не Коморе; радно искуство 6 месеци; да 
није осуђиван; да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није подигнута 
оптужница нити покренута истрага; здрав-
ствена способност за обављање послова 
радног места медицинска сестра – техничар; 
да поседује уредан санитарни налаз; пред-
виђен пробни рад у трајању од три месеца. 
Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас 
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приложе: кратку биографију (ЦВ) са адре-
сом, контакт телефоном и e-mail адресом и 
следећу документацију у неовереним фото-
копијама: диплому (уверење) о завршеној 
медицинској школи општег или педијатријс-
ког смера; сведочанства од 1. до 4. разреда 
средње школе; уверење (потврду) о положе-
ном стручном испиту пред комисијом Минис-
тарства здравља РС; лиценцу издату од 
надлежне Коморе, односно решење о упису 
у именик надлежне Коморе; доказ о радном 
искуству; читач личне карте или фотокопију 
личне карте; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (трајни документ); извод из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на презиме које је кандидат 
променио приликом склапања брака); уве-
рење да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци); уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак и да није 
подигнута оптужница нити да је покренута 
истрага (не старије од 6 месеци). Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидат 
је дужан да достави, у оригиналу или овере-
ној фотокопији (оверене код јавног бележ-
ника) све напред наведено и пре заснивања 
радног односа изабрани кандидат је дужан 
да достави и фотокопију нечиповане личне 
карте или очитану чиповану личну карту.

ОСТАЛО: пријаве слати на наведену адре-
су клинике, са навођењем радног места на 
које се конкурише или лично доставити у 
Одељење правних, кадровских и админис-
тартивних послова Клинике. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење правних, кадровских и админи-
стративних послова Клинике за неурологију 
и психијатрију за децу и омладину. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Кандидати који су доставили благо-
времене и уредне пријаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просеч-
на оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања, итд.). Кандидати ће о избору 
бити обавештени писаним путем у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандида-
та. Пре ступања на рад изабрани кандидат је 
дужан да достави фотокопију одјаве са прет-
ходног осигурања (М образац). Уговор о раду 
са изабраним кандидатом биће закључен по 
достављању свих наведених докумената.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене,  

до повратка радника са боловања
3 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до три месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицин-
ска школа општег или педијатријског смера.

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

ОСТАЛО: положен стручни испит; најмање 6 
месеци радног искуства на наведеним посло-
вима. Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послода-
вца и сл.). Кандидати који испуњавају усло-
ве 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 уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се прима. Пријаве слати 
у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Шеф рачуноводства
на одређено време од 3 месеца  

због повећаног обима посла,  
у Служби за економско-финансијске  

и правне послове

УСЛОВИ: виша економска школа (на основ-
ним студијама у обиму од 180 бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10.09. 2005, на студијама у трајању од 3 
године по прописима који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године) 
или средња економска школа. Додатно знање 
/ искуство: знање рада на рачунару, најмање 
5 година радног искуства на пословима са 
стеченим средњим образовањем. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: фотоко-
пију дипломе о завршеној економској школи 
(виша економска школа или средња економ-
ска школа), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење издаје МУП), не старије од 6 
месеци, уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (потврду 
издаје суд), не старије од 6 месеци, кратка 
биографија са адресом и контакт телефоном. 
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа, могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информације 
и провере стручног знања који су важни за 
доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, 
дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору ће бити објављена на оглас-
ној табли поред писарнице у приземљу Дома 
здравља Раковица, улица Краљице Јеле-
не број 22, Београд. Пријаве слати поштом 
на адресу: Дом Здравља Раковица, 11090 
Београд, улица Краљице Јелене број 22, са 
назнаком „За оглас” или лично доставити у 
писарницу Дома здравља Раковица.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београда, Требевићка 16

Доктор медицине специјалиста 
у клиничко-биохемијској, 

хематолошкој дијагностици и 
имунолошкој дијагностици / 

магистар фармације специјалиста 
медицинске биохемије

Опис посла: обавља послове лабораторијске 
дијагностике за коју је специјализован, о 
чему сачињава извештај; процењује адек-
ватност биолошког материјала узетог / доне-
тог за рад у односу на врсту испитивања; 
учествује у процесу специјализованих испи-
тивања и одговора за тачност испитивања; 
валидује лабораторијски извештај о испи-
тивању процењујући међусобну усклађе-
ност добијених података, извештај верифи-
кују својим потписом уз уношење стручног 
мишљења и интерпретативног коментара; 
организовање и праћење валидације мето-
да испитивања параметара према захтевима 
стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; непосред-
на одговорност за интерну контролу и вери-
фикацију перформанси опреме у складу са 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; 
контролишу реагенсе и одговорни су за поде-
шавање и правилно руковање опремом која 
се користи у поступку испитивања; спроводи 
унутрашњу проверу квалитета рада у лабо-
раторијској дијагностици; израђује стручне 
анализе, извештаје и мишљења; друге тех-
ничке активности према додељеним одговор-
ностима и овлашћенима надлежног руково-
диоца; обавља и друге послове из делокруга 
рада специјалисте.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису које 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године и завршена специја-
лизација из клиничке биохемије или лабора-
торијске медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализа-
ција из клиничке биохемије или лаборато-
ријске медицине, у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравстве-
них сарадника, или високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана фарма-
ције / биохемије, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарад-
ника; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана фармације / биохемије, у 
складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника. 

Додатна знања / испити / радно искуство: 
За доктора медицине, специјалисту клиничке 
биохемије / лабораторијске медицине: струч-
ни испит, лиценца, специјалистички испит, 
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најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.
За магистра фармације специјалисту меди-
цинске биохемије: стручни испит, лиценца, 
специјализација из медицинске биохемије, 
најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању магистра фармације меди-
цинског биохемичара.

Доктор ветеринарске медицине 
истраживач ветеринар

Опис посла: рад у лабораторији за испити-
вање ефикасности биоцидних производа који 
се користе у комуналној хигијени, организа-
ција и координација извођења програмских 
активности у складу са уговорним обавезама 
(евиденција, фактурисање, наплата, оства-
ривање добрих односа са корисницима услу-
га, учествовање у продужењу уговора и сл.), 
израда програма из области контроле суз-
бијања вектора преносилаца заразних боле-
сти, учествује у пословима мониторинга и 
сузбијањy штетних организама, припремање 
програма, пројеката и оперативних планове 
из домена програмских активности и учество-
вање у уговарању програмских активности, 
истраживања у реализацији програмских 
активности, писање, објављивање и изла-
гање радова на стручним и научним скупо-
вима, контрола квалитета услуга (анализом 
документације, на основу контаката са корис-
ницима услуга и непосредно на терену), над-
зире, организује и спроводи послове узгоја 
лабораторијских животиња, запослени је 
дужан да се одазове на сваки позив који му 
је упућен преко интерне мобилне телефон-
ске мреже у току радног времена, а у време 
пасивног дежурства и ван радног времена, 
односно 24 часа на дан, запослени је дужан 
да радне задатке извршава у свему по про-
цедурама предвиђеним системом квалитета 
ИСО стандарда Завода за биоциде и меди-
цинску екологију, учествује у уговарању про-
даје услуга и производа, запослени је дужан 
да припреми седмични план продаје услуга/
производа и да га преда у понедељак руко-
водиоцу службе, при обављању свих послова 
придржава се Пословног кодекса (ев. 05-01 
бр. 103/1 од 30.01.2008.), при обављању 
послова запослени је дужан да се придржа-
ва свих прописаних процедура и упутстава 
за рад и заштитних мера и да користи сва 
прописана заштитна средства (обућу, одећу, 
рукавице, капу...) за послове које обавља 
ради очувања заштите здравља и безбед-
ности на раду, обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, Факултет ветери-
нарске медицине. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: стручни испит, лиценца, 
положен курс за рада са биоцидима и курс 
за рад са отровним гасовима (фумигација).

Ветеринарски техничар

Опис посла: оперативно технички послови 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
у заштити животне средине, заштити биља, 
ветерини, у комуналној хигијени, у привреди 
и ванпривреди, прати хигијенско, санитарно 

и техничко стање објеката, опреме и инвен-
тара, послови систематске дератизације, суз-
бијање комараца и сузбијање крпеља, учест-
вује у пословима мониторинга и сузбијању 
штетних организама, припрема лабораторије 
за рад и обавља лабораторијска испити-
вања, обавља послове припреме препарата, 
справљање радних смеша, паковање, разме-
равање препарата за обављање ДДД посло-
ва, обнављање знања и вештина за ДДД 
послове, послови на одржавању опреме, 
послови одржавања круга и објеката Заво-
да у ванредним околностима (отклањање 
последица елементарних непогода и у дру-
гим ванредним ситуацијама), придржавање 
радног налога, обезбеђење потврде о извр-
шеном послу и предаја документације по 
извршеном послу оперативно-техничком 
руководиоцу, запослени је дужан да се ода-
зове на сваки позив који му је упућен пре-
ко интерне мобилне телефонске мреже у 
току радног времена, а у време пасивног 
дежурства и ван радног времена, односно 
24 часа на дан, запослени је дужан да рад-
не задатке извршава у свему по процеду-
рама предвиђеним системом квалитета ИСО 
стандарда Завода за биоциде и медицинску 
екологију, учествује у тимском раду и обез-
беђује услове и добру радну атмосферу за 
спровођење послова за које је задужен, 
при обављању свих послова придржава се 
Пословног кодекса (ев. 05-01 бр. 103/1 од 
30.01.2008.), при обављању послова запос-
лени је дужан да се придржава свих про-
писаних процедура и упутстава за рад и 
заштитних мера и да користи сва прописа-
на заштитна средства (обућу, одећу, рука-
вице, капу...) за послове које обавља ради 
очувања заштите здравља и безбедности на 
раду, 16. ради и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна 
знања / испити / радно искуство: стручни 
испит, положен курс за рад са биоцидима и 
курс за рад са отровним гасовима (фумига-
ција).

Биохемијски / хемијски / 
физичкохемијски техничар 

лаборант
Одељење за превентивне активности

Опис посла: узима узорке биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подлоге 
и опрему за испитивање, припрема, одржава 
и врши контролу исправности лабораторијске 
опреме, изводи лабораторијске анализе о 
чему води прописану документацију у складу 
са стандардом ИСО/ИЕЦ 17025, одговорни су 
за пописивање и разврставање материјала у 
односу на тражену анализу, правилно одла-
же опасан / медицински отпад у складу са 
Законом о управљању отпадом, врши посло-
ве прања и сушења лабораторијског посуђа, 
врши распоређивање лабораторијског 
посуђа по месту употребе, одржава хигијену 
радних површина у лабораторији, на пропи-
сан начин уклања продукте рада у лабора-
торији, учествује у пословима мониторинга 
и сузбијању штетних организама, запослени 
је дужан да радне задатке извршава у свему 
по процедурама предвиђеним системом ква-
литета ИСО стандарда Завода за биоциде и 
медицинску екологију, запослени је дужан да 
се одазове на сваки позив који му је упућен 
преко интерне мобилне телефонске мреже 
у току радног времена, а у време пасивног 

дежурства и ван радног времена, односно 
24 часа на дан, учествује у тимском раду и 
обезбеђује услове и добру радну атмосферу 
за спровођење послова за које је задужен, 
при обављању послова запослени је дужан 
да се придржава свих прописаних процеду-
ра и упутстава за рад и заштитних мера и 
да користи сва прописана заштитна средства 
(обућу, одећу, рукавице, капу...) за послове 
које обавља ради очувања заштите здравља 
и безбедности на раду, при обављању свих 
послова придржава се Пословног кодекса 
(ев. 05-01 бр. 103/1 од 30.01.2008.), обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: најмање шест месеци радног 
искуства у лабораторији, познавање рада на 
опреми, положен курс за рад са биоцидима.

Биохемијски / хемијски / 
физичкохемијски техничар  

– лаборант
Одељење за биолошка  

и ентомолошка испитивања

Опис посла: узима узорке биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подлоге 
и опрему за микробиолошка и биохемијска 
испитивања, припрема, одржава и врши 
контролу исправности лабораторијске опре-
ме, одржава културе микроорганизама, рад 
на биохемијским и другим анализаторима, 
изводи лабораторијске анализе биолошког 
материјала, о чему води прописану докумен-
тацију, правилно одлаже опасан /медицин-
ски отпад у складу са Законом о управљању 
отпадом, врши послове прања и сушења 
лабораторијског посуђа, врши распоређи-
вање лабораторијског посуђа по месту упо-
требе, одржава хигијену радних површина 
у лабораторији, на прописан начин уклања 
продукте рада у лабораторији, учествује у 
пословима мониторинга и сузбијању штет-
них организама, запослени је дужан да рад-
не задатке извршава у свему по процедура-
ма предвиђеним системом квалитета ИСО 
стандарда Завода за биоциде и медицинску 
екологију, запослени је дужан да се одазо-
ве на сваки позив који му је упућен преко 
интерне мобилне телефонске мреже у току 
радног времена, а у време пасивног дежур-
ства и ван радног времена, односно 24 часа 
на дан, учествује у тимском раду и обез-
беђује услове и добру радну атмосферу за 
спровођење послова за које је задужен, при 
обављању послова запослени је дужан да 
се придржава свих прописаних процедура 
и упутстава за рад и заштитних мера и да 
користи сва прописана заштитна средства 
(обућу, одећу, рукавице, капу...) за послове 
које обавља ради очувања заштите здравља 
и безбедности на раду, при обављању свих 
послова придржава се Пословног кодекса 
(ев. 05-01 бр. 103/1 од 30.01.2008.), обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању 
од четири године. Додатна знања / испи-
ти / радно искуство: најмање шест месеци 
радног искуства у лабораторији, положен 
курс за рад са биоцидима и курс за рад са 
отровним гасовима (фумигација), дозвола за 
управљање моторним возилом Б категорије, 
познавање рада на опреми у лабораторији.
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Биохемијски / хемијски / 
физичкохемијски техничар 

лаборант
Одељење за развој и производњу 

биоцидних производа

Опис посла: узима узорке биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подлоге 
и опрему за испитивање, припрема, одржава 
и врши контролу исправности лабораторијске 
опреме, изводи лабораторијске анализе о 
чему води прописану документацију у складу 
са стандардом ИСО/ИЕЦ 17025, одговорни су 
за пописивање и разврставање материјала у 
односу на тражену анализу, правилно одла-
же опасан / медицински отпад у складу са 
Законом о управљању отпадом, врши посло-
ве прања и сушења лабораторијског посуђа, 
врши распоређивање лабораторијског 
посуђа по месту употребе, одржава хигијену 
радних површина у лабораторији, на пропи-
сан начин уклања продукте рада у лабора-
торији, учествује у пословима мониторинга 
и сузбијању штетних организама, запослени 
је дужан да радне задатке извршава у свему 
по процедурама предвиђеним системом ква-
литета ИСО стандарда Завода за биоциде и 
медицинску екологију, запослени је дужан да 
се одазове на сваки позив који му је упућен 
преко интерне мобилне телефонске мреже 
у току радног времена, а у време пасивног 
дежурства и ван радног времена, односно 
24 часа на дан, учествује у тимском раду и 
обезбеђује услове и добру радну атмосферу 
за спровођење послова за које је задужен, 
при обављању послова запослени је дужан 
да се придржава свих прописаних процеду-
ра и упутстава за рад и заштитних мера и 
да користи сва прописана заштитна средства 
(обућу, одећу, рукавице, капу...) за послове 
које обавља ради очувања заштите здравља 
и безбедности на раду, при обављању свих 
послова придржава се Пословног кодекса 
(ев. 05-01 бр. 103/1 од 30.01.2008.), обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: најмање шест месеци радног 
искуства у лабораторији, познавање рада на 
опреми, положен курс за рад са биоцидима.

Биохемијски / хемијски / 
физичкохемијски техничар – 
техничар за развој биоцидних 

производа

Опис посла: самостални рад на пословима 
развоја биоцидних производа, узима узор-
ке биолошког материјала, припрема узорке, 
реагенсе, подлоге и опрему за микробио-
лошка и биохемијска испитивања, припрема, 
одржава и врши контролу исправности лабо-
раторијске опреме, одржава културе микро-
организама, рад на биохемијским и другим 
анализаторима, изводи лабораторијске ана-
лизе биолошког материјала, о чему води про-
писану документацију, правилно одлаже опа-
сан /медицински отпад у складу са Законом 
о управљању отпадом, врши послове прања 
и сушења лабораторијског посуђа, врши 
распоређивање лабораторијског посуђа 
по месту употребе, одржава хигијену рад-
них површина у лабораторији, на прописан 
начин уклања продукте рада у лаборато-
рији, учествује у пословима мониторинга и 
сузбијањy штетних организама, запослени 

је дужан да радне задатке извршава у свему 
по процедурама предвиђеним системом ква-
литета ИСО стандарда Завода за биоциде и 
медицинску екологију, запослени је дужан да 
се одазове на сваки позив који му је упућен 
преко интерне мобилне телефонске мреже 
у току радног времена, а у време пасивног 
дежурства и ван радног времена, односно 
24 часа на дан, учествује у тимском раду и 
обезбеђује услове и добру радну атмосферу 
за спровођење послова за које је задужен, 
при обављању послова запослени је дужан 
да се придржава свих прописаних процеду-
ра и упутстава за рад и заштитних мера и 
да користи сва прописана заштитна средства 
(обућу, одећу, рукавице, капу...) за послове 
које обавља ради очувања заштите здравља 
и безбедности на раду, при обављању свих 
послова придржава се Пословног кодекса 
(ев. 05-01 бр. 103/1 од 30.01.2008.г.), обавља 
и друге послове по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: најмање шест месеци рад-
ног искуства у лабораторији, положен курс за 
рад са биоцидима и курс за рад са отровним 
гасовима (фумигација), познавање рада на 
опреми у лабораторији.

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане 
личне карте, и докази о испуњености траже-
них услова конкурса у неовереним фотоко-
пијама (диплома / уверење, доказ о радном 
искуству (потврда послодавца и сл.), серти-
фикати о обучености за рад са биоцидима, 
са отровним гасовима (фумигација), струч-
ни испит, лиценца, дозвола за управљањем 
моторним возилом. Пријаве са траженим 
прилозима се достављају на адресу Завода 
за биоциде и медицинску екологију, Београд, 
Требевићка 16, поштом или на писарницу 
Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуња-
вају услове огласа подлежу провери знања. 
Испуњеност услова познавања рада на опре-
ми цениће конкурсна комисија. 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. Податке прикупља 
и податке обрађује Правна служба Завода за 
биоциде и медицинску екологију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра  
– техничар

за потребе Службе за анестезију и 
реаниматологију, 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 
Правилником о организацији и систематиза-
цији 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); уверење 
о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозволу за рад лиценцу изда-
ту од надлежне коморе или решење о упису 
у именик надлежне коморе. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издато 
од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведе-
не документе у року наведеном у одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра  
– техничар

за потребе Клинике за гинекологију 
и акушерство, 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 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
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у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила (VI степен); уверење 
о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству рс; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију 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 кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издато од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у року наведе-
ном у Одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи 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 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки завршен разред средњег образовања; 

уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); кратку биографију 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, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није сту-
пила 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издато од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у року наведе-
ном у Одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Педијатријска сестра – техничар
за потребе Клинике за педијатрију,  

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 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки завршен разред средњег образовања; 
уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге 

венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, e-mail адресом; дозвола за 
рад-лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није сту-
пила 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 здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издато од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у року наведе-
ном у Одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац, Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
за потребе Клинике за реуматологију  

и алергологију, 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 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: уверење о завршеном основном обра-
зовању; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
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за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издато од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у року наведе-
ном у Одлуци о избору кандидата, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинич-
ки центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Лабораторијски техничар
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 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни 
услови утврђени Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Универ-
зитетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; 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 канди-
дат променио презиме); кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом; дозвола за рад лиценца издата 
од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на 

правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издато од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави 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 података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Универзитетски 
клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене до 

истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економ-
ског смера; знање рада на рачунару. Опис 
послова: Према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац. Заинтересовани кандидати под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној средњој школи; 
фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фото-
копију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме). Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас” 
са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише, искључиво поштом на 
горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2,  

за рад у Одељењу коронарна јединица 
у Служби за интерну медицину, 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. 

2. Помоћни радник – радник  
на кругу

за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на 
одређено време, ради замене 

привремено одсутног запосленог  
на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

3. Помоћни радник – радник  
на кругу

за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби 

за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

Кандидати за радно место 1 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију 
личне карте или очитане податке са лич-
не карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); оверену фотокопију Лиценце изда-
те од надлежног органа. 

Кандидати за радна места 2 и 3 подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном; оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи; фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована); фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (уколико је све-
дочанство издато на девојачко презиме).

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, на одређено време,  
ради замене привремено одсутне 

запослене, до њеног повратка на рад,  
а најкасније до 31.03.2023. године,  
у Служби за здравствену заштиту  

деце и школске деце

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

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време од 3 месеца  

због повећаног обима посла,  
у Служби за здравствену заштиту  

деце и школске деце

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

3. Домар мајстор одржавања
на одређено време од шест месеци 

због повећаног обима посла, у Служби 
за техничке и друге сличне послове, 

Одељење за одржавање опреме, 
објеката и апарата

2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: стручна спрема / 
образовање: средње образовање техничке 
струке. Опис послова: Утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Крушевац. Кандидати дос-
тављају: пријаву на оглас у којој наводе за 
које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења 
или потврде о положеном стручном испиту 
(за послове под редним бројем 1 и 2); ове-
рену фотокопију лиценце за рад или решења 
о упису у комору (за послове под редним 
бројем 1 и 2); фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; фотокопију личне кар-
те. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на оглас, а ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује дирек-
тор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведени документ у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама медицине у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Опис послова: предвиђен систе-
матизацијом послова установе, за послове 
са завршеним медицинским факултетом. Уз 
пријаву поднети краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школо-
вања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду посло-
давца (други доказ о радном искуству), ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге венчаних уколи-
ко је кандидат променио презиме, оригинал 
или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена 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. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовреме-
не и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доно-
шење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове ОБ Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати у затвореним ковертама на 
горе наведену адресу, или доставити лично 
у Правну службу. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

Опис посла: руководи, организује и прати 
обављање економско-финансијских посло-
ва у складу са одговарајућим прописима, 
општим актима и пословном политиком уста-
нове; .припрема и учествује у изради општих 
аката из економско-финансијске области у 
установи; предузима мере за благовремено 

и законито пописивање имовине, капитала, 
потраживања и обавеза; усклађује стања 
имовине и обавеза у књиговодственој еви-
денцији са стварним стањем; припрема одго-
варајуће анализе, информације, извештаје 
о пословању, ради на изради финансијског 
плана, одговара за примену контног плана, 
прати прописе у рачуноводству и друге про-
писе из области финансијско-материјалног 
пословања; организује и учествује у изради 
рачуноводствених извештаја (периодичних 
и годишњих) и годишњи извештај о посло-
вању (завршни рачун) установе и одгова-
ра за њихову благовремену израду и дос-
тављање надлежним органима; одговара за 
благовремено утврђивање и плаћање поре-
за и доприноса, врши контролу благајничког 
пословања, саставља и доставља извештаје 
и анализе о оствареном промету по мести-
ма продаје (Апотеке, огранци и апотекар-
ске јединице); организује, руководи и прати 
извршење финансијских и рачуноводствених 
послова; сарађује са органима контроле, 
омогућава увид у пословање, пружа потреб-
на обавештења и поступа по примедбама у 
складу са важећим прописима; прати правне 
прописе и контролише спровођење закони-
тости, наменског и економичног трошења 
финансијских средстава; пројектује приливе 
и одливе новчаних средстава; координира у 
спровођењу начела једнообразности у вези 
са евидентирањем и извештавањем; кон-
тролише формирање документације за пре-
нос новчаних средстава; учествује у изради 
предлога финансијског плана и предлога 
плана набавки установе, благовремено и по 
потреби учествује у изради предлога измене 
финансијског плана и предлога измене пла-
на набавки, и учествује у достављању истих 
надлежним органима управљања; израђује 
процедуре за финансијско управљање и кон-
тролу и прати примену истих; обавезан је 
члан комисија за јавне набавке, као и коми-
сија за набавке мале вредности; обавља и 
друге послове из домена своје стручности по 
налогу директора.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
виско образовање из области економских 
наука: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембара 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно 
искуство: знање рада на рачунару, нај-
мање пет година радног, практичног иску-
ства на финансијским и рачуноводственим 
пословима. Документација коју кандидат 
треба да приложи уз пријаву: ЦВ биогра-
фију о досадашњем раду са адресом, кон-
такт телефоном и e-mail адресом, доказ о 
високом образовању из области економ-
ских наука (оверена фотокопија дипломе), 
фотокопију личне карте, извод из матич-
не књиге рођених (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања огласа), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања огласа), потврда о рад-
ном искуству (фотокопија уговора о раду 
или на други начин). Приликом заснивања 
радног односа поред достављене докумен-
тације изабрани кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
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заснива радни однос, уверење да се против 
њега не води кривични поступак (уверење 
издаје sуд), фотокопију одјаве са претход-
ног осигурања (М образац). 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 Правна служба Апотекар-
ске установе Смедерево. Кандидат је дужан 
да своју пријаву достави лично на писарни-
цу или путем поште горе наведену адресу 
у затвореној коверти са назнаком „За јавни 
оглас за пријем у радни однос на одређено 
време ____ (са навођењем радног места)”. 
Особа за контакт Којић Јелена, информа-
ције на тел. 026/641-070 од 11.00-13.00. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 
дана од дана објаве у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом неће бити разматране. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них информација. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети у 
Апотекарској установи Смедерево, Носила-
ца Албанске споменице 5, Смедерево. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на сајту АУ 
Смедерево, www.apotekasmederevo.co.rs.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СЕНТА

24400 Сента, Змај Јове Јовановића 37

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених Зако-
ном о раду, треба да испуњава и следеће 
посебне услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педа-
гошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјал-
ни радник, да има најмање пет година рад-
ног искуства у струци и да није осуђиван и 
против њега се не води кривични поступак 
за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење функције. 

ОСТАЛО: Кандидат, уз пријаву мора да под-
несе следеће документе у оригиналу или у 
овереној копији: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уве-
рење односно диплому о стеченом образо-
вању, уверење о радном искуству или ове-
рену копију радне књижице, уверење да 
није осуђиван и уверење да се против њега 
не води кривични поступак односно није 
стављен захтев за спровођење истраге или 
одређених истражних радњи, није подигну-
та оптужница или оптужни предлог за кри-
вична дела за која се гоњење предузима по 
службеној дужности и програм рада за ман-
датни период на који се врши избор. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања. 

Неблаговермене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве, са назнаком 
„Конкурс за именовање директора”, заједно 
са потребном документацијом, треба слати 
на адресу: Центар за социјални рад Сента, 
24400 Сента, Змај Јове Јовановића 37.

Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 
ЖИТОРАЂА ДОО

18412 Житорађа, Косте Војиновића 27
тел. 027/8362-149

e-mail: sasastosic4@gmail.com

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 
доктор ветеринарске медицине, положен 
стручни испит, лиценца за обављање вете-
ринарске делатности, возачка дозвола Б 
категорије, теренски рад, радно место са 
повећаним ризиком.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о завршеном одговарајућем обра-
зовању, лиценцу за рад, уверење о положе-
ном државном испиту.Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом о испуњености 
услова доставити на горе наведену адресу 
или на e-mail. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања.

Индустрија и грађевинарство

EL-MET SISTEM
11400 Младеновац, Краља Петра I 334

тел. 011/6301-078, 6301-079
e-mail: office@el-met.co.rs

www.wl-met.rs

Машински инжењер
пројектовање (3Д моделирање), 

израда радионичке документације 
(цртежи за производњу), организација 

производње

Машински техничар
израда радионичке документације 

(цртежи за производњу)

Металостругар – оператер  
ЦНЦ машина

Металоглодач – оператер  
ЦНЦ машина

Бравар – варилац
израда делова машина по 

документацији

УСЛОВИ: за сва радна места пожељно радно 
искуство.

PLASTIC RONEX PACKAGING DOO
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 129

тел. 069/1410-109
e-mail: ronexpackaging@gmail.com

Технолог у производњи пластике
место рада Футог

УСЛОВИ: потребно радно искуство од 3 
године у производњи пластике, основ-
на информатичка обука, енглески језик – 
средњи ниво и возачка дозвола Б категорије. 
Пријављивање кандидата на имејл адресу: 
ronexpackaging@gmail.com. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 069/1410-109. Рок 
за пријаву 27.12.2022. године.

COMEL TRANSFORMATORI DOO
11000 Београд, Пут за Колонију 24

Транспортни радник возач 
виљушкара

на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; пожељно је поседо-
вање лиценце за виљушкара; пожељно рад-
но искуство.

Радник у производњи
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; 
израда и монтажа делова за за високона-
понске трансформаторе; без обзира на рад-
но искуство.

Радник на одржавању
на одређено време

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; рад 
на одржавању круга фабрике, котларнице, 
солариум панела; без обзира на радно иску-
ство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати прија-
ве могу слати на e-mail: biljana.mladenovic@
comel.co.rs; контакт телефон 011/3094-142 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

OLIMPIAS KNITTING 
SERBIA DOO

18000 Ниш, Пантелејска 58

Оператер у плетиони
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме. Заин-
тересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: jjevtic@olimpias.rs или се јављају на 
контакт телефон: 018/4156-166.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Саобраћај и везе / Култура и информисање

Саобраћај и везе

РАСТ ШПЕД 2002 ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ

тел. 064/1507-621, 064/3081-122
e-mail: rast@hotmail.rs

Возач камиона у међународном 
транспорту

пробни рад месец дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; обавезна возачка дозвола 
Ц и Е категорије; обавезно радно искуство 
на пословима са дозволом Е категорије. 
Опис посла: управљање теретним мотор-
ним возилима.

Механичар теретних  
моторних возила

пробни рад месец дана

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; возачка дозвола Б кате-
горије; пожељно радно искуство на овим 
пословима.

Диспечер у међународном 
транспорту

пробни рад месец дана

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није нео-
пходно; обавезно знање енглеског језика 
– средњи или виши ниво; пожељно знање 
немачког језика.

ОСТАЛО: кандидати радне биографије треба 
да доставе на имејл: rast@hotmail.rs или могу 
да се јаве на контакт телефон: 064/1507-621 
или 064/3081-122, најкасније до 29.12.2022.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „ПОЛИТИКА” 
КРУПАЊ

15314 Крупањ, Мачков камен 3

Организатор програма

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, послове организатора 
програма може да обавља кандидат са сте-
ченим високим образовањем на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским сту-
дијама или специјалистичким струковним 
студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или стеченим високим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и радним искуством од најмање три 
године, да познаје рад на рачунару и да зна 
један страни језик, или изузетно кандидат са 
стеченим средњим образовањем са вишего-
дишњим радним искуством на тим послови-
ма, да познаје рад на рачунару и да зна један 
страни језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биогра-
фијом приложити: уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; диплому или уверење о стече-
ном образовању (оверена копија); исправе 
којима се доказује радно искуство – потвр-
де, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено искуство у 
раду; уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе 
који није старији од 6 месеци); копију лич-
не карте (ако је чипована доставити очита-
ну); лекарско уверење о општој здравственој 
способности за рад (не старије од 3 месеца), 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Напомена: предност имају кандидати који су 
радно искуство стекли на сродним послови-
ма у дужем трајању. Пријава на конкурс оба-
везно садржи податке о радном месту на које 
кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта однос-
но боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Пријаве слати или лично доста-
вити на горе наведену адресу, у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса са наз-
наком „За конкурс за пријем у радни однос”. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
трочлана конкурсна комисија. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Сви кандидати који испуњавају 
услове за пријем, биће позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за доношење одлуке о избору, о 
чему се сачињава записник. Кандидати ће о 
датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на контакте (бројеве телефона), које наве-
ду у својим пријавама. Приликом разговора, 
кандидати ће бити упознати са детаљним 
описом послова, у складу са важећим актом 
о систематизацији. Одлуку о избору кандида-
та доноси конкурсна комисија. Кандидати ће 
бити обавештени о избору у року од 8 дана 
од дана доношења одлуке. Са изабраним кан-
дидатом биће закључен уговор о раду у скла-
ду са Законом. За све информације обратити 
се на број телефона 015/581-033.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ХАЏИ РУВИМ” 

14224 Лајковац, Војводе Мишића 2
тел. 014/3431-176

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) кандидат мора да има стече-
но високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука 
и уметности на студијама другог степена 
(дипломатске академске студије – мастер, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године; 2) да има најмање 
пет година радног искуства у култури, од 
чега најмање једна година радног стажа 
на пословима руковођења; 3) да се про-
тив кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужнос-
ти, као и да није осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним обављања дуж-

ности директора; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да има општу здрав-
ствену способност. Конкурсна пријава за 
избор кандидата за директора треба да 
садржи: предлог Програма рада и развоја 
установе за период од четири године; ове-
рену копију дипломе или уверење о стече-
ној стручној спреми; потврду послодавца 
о радном стажу или оверена копија радне 
књижице; биографију која мора да садржи 
елементе који доказују стручност, допунска 
знања и способности; уверење да кандидат 
није правоснажно осуђиван; уверење, не 
старије од шест месеци, да се против кан-
дидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гони по службеној дужности; уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о 
општој здравственој способности (оригинал 
лекарског уверења). Фотокопије докумена-
та морају бити оверена, а документација не 
старија од шест месеци. Пријаве слати на 
горе наведену адресу у затвореној ковер-
ти са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Лице заду-
жено за давање информација о конкурсу је 
Зорица Гавриловић, телефон: 014/3431-176.

Школа је знање,
посао је занат
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ

Београд, Хајдук Станка 2
тел. 011/2422-178

Оглас објављен 23.11.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови” (број 1015), исправља 
се због техничке грешеке, у делу УСЛОВИ за 
следећа радна места: 

Сарадник у настави за ужу научну 
област Грађевинско инжењерство

2 извршиоца

Исправни УСЛОВИ гласе: Кандидати, 
поред општих услова, треба да испуњавају и 
услове предвиђене чланом 83 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019 
и 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон); 
односнода је студент мастер струковних 
студија или мастер академских студија из 
области грађевинског инжењерства, који је 
студије првог степена завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) и који показује сми-
сао за наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Архитектура

Исправни УСЛОВИ гласе: Кандидати, 
поред општих услова, треба да испуњавају и 

услове предвиђене чланом 83 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019 
и 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон); 
односно да је студент мастер струковних 
студија или мастер академских студија из 
области архитектуре, који је студије првог 
степена завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8) и који показује смисао за 
наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Грађевинско инжењерство

Исправни УСЛОВИ гласе: Кандидати, 
поред општих услова, треба да испуњавају и 
услове предвиђене чланом 84 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019 
и 6/2020 – др. закон – др. закон, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон); односно да је студент докторских 
студија из области грађевинског инжењер-
ства, који је сваки од претходних нивоа сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8) и који показује смисао за наставни 
рад.

У осталом делу оглас је непромењен. Овим 
путем извињавамо се оглашивачу и канди-
датима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1) Сарадник у настави за ужу  
научну област Математика

на одређено време од годину дана

2) Асистент – студент докторских 
студија за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од три године

2 извршиоца

3) Доцент за ужу научну област 
Хидрологија, механика флуида  

и хидраулика
на одређено време од пет година

4) Ванредни професор за ужу  
научну област Техничка механика  

и теорија конструкција
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: 
1- 6 (6.1, 6.2) ниво НОКС-а: студент мастер 
академских или специјалистичких академ-
ских студија, и да испуњава остале услове у 
складу са чланом 83 Закона о високом обра-
зовању.
2 – 7.1 ниво НОКС-а: студент докторских сту-
дија и да испуњава остале услове у складу 
са чланом 84 Закона о високом образовању. 
3, 4 – 8. ниво НОКС-а.
Остали услови: кандидати, поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020-3 – др. закони, 11/2021 – аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
Статута Универзитета у Београду и Статута 
Грађевинског факултета Универзитета у Бео-
граду, као и других општих аката Универзи-

тета и Факултета. Уз пријаву доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, 
оверену копију диплома, а уз пријаву за 
звање наставника и списак научних радова. 
Кандидати који конкуришу за место сарадни-
ка у настави обавезно достављају и потвр-
ду да су студенти мастер академских или 
специјалистичких студија, а који конкуришу 
за место асистента обавезно достављају и 
потврду да су студенти докторских студија. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања кoнкурса. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Наставник у звању наставника 
вештина за ужу научну област 

Општа медицина

Наставник у звању наставника 
вештина за ужу научну област 

Сестринство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образо-
вању и Правилнику о начину и поступку сти-
цања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања рад-
ног односа наставника и сарадника ВМШСС 
„Милутин Миланковић” Београд. Докумен-
та која је потребно доставити: биографија 
са библиографијом, оверена фотокопија 
дипломе VII и VII/1 степена, доказ о радном 
искуству. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Правна служба – за 
конкурс, Висока медицинска школа струков-
них студија „Милутин Миланковић”, 11040 
Београд, Црнотравска 27. Напомена: усло-
ви за избор у звање професора струковних 
студија, предвиђени су Законом о високом 
образовању и општим актима Високе меди-
цинске школе струковних студија „Милутин 
Миланковић”, Београд. Пријаве се достављају 
у року од 15 дана, од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ШУМАНОВИЋ”

11080 Београд, Добановачки пут 107

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 
16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 
17/2021-75, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022) и то: 1. да имају одгова-
рајуће образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
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ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука 
(морају да имају завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварују обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријемни формулар 
кандидати достављају следећу документа-
цију: биографију кандидата, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању 
(уколико је кандидат стекао образовање по 
прописима које важе после 10. септембра 
2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе основних студија и оверену фото-
копију диломе мастер студија), уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о 
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика – језика 
на којем остварују образовно-васпитни рад 
у школи кандидати достављају само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, у року од осам 
дана се упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова 
се достављају лично или се шаљу на адресу 
школе: ОШ „Сава Шумановић”, Добановачки 
пут 107, 11080 Земун, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. ОШ „Сава Шума-
новић”, као руковалац подацима о личности, 
предузимаће све потребне техничке и орга-
низационе мере за заштиту личних подата-
ка кандидата, ради спречавања случајног 
или незаконитог уништења или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и од 
свих незаконитих облика обраде.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7

Доцент за ужу научну област 
Механизација у рударству и 

енергетици
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области којој припада ужа 
научна област. Остали услови утврђени 
одредбама члана 74 став 6 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон) и одредбама члана 1, 6, и 24, Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 200 од 23.11.2017. године) 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Инжењерство нафте и гаса

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, 00 или канди-
дат који има академски назив магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. Наведени услови утврђени су одредба-
ма чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон).

Асистент за ужу научну област 
Математика и информатика

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, 00 или канди-
дат који има академски назив магистра наука 
коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. Наведени услови утврђени су одредба-
ма чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Петрологија

на одређено време од једне године 
са могућношћу продужења уговора 
за још једну годину у току трајања 

студија, а најдуже до краја школске 
године у којој се студије завршавају

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на сту-
дијама првог степена бира се студент мастер 
академских или специјалистичких академских 
студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 08, 
00. Наведени услови утврђени су одредба-
ма члана 83. став 1 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о уписаним 
мастер академским студијама, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављан-
ству) доставити на адресу: Рударско-геолош-
ки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 
107 у року од 15 дана од дана објавиљи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну 
област Геометрија

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент 
мастер 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. 
Приликом конкурисања потребно је поднети 
молбу, биографију, оверену копију дипломе.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани информатичар, 
дипломирани математичар – модул Рачунар-
ство и информатика, студент мастер или спе-
цијалистичких студија, који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање 08, 00. Ближи услови за избор 
су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о висо-
ком 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. Приликом 
конкурисања потребно је поднети молбу, 
биографију, оверену копију дипломе.

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – математичке науке. Ближи услови 
за избор су утврђени чл. 73 и 74, Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2017 – др. закон и 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др. закон) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потреб-
но је поднети молбу, биографију, оверену 
копију дипломе, списак научних радова и 
сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну 
област Нумеричка математика  

и оптимизација
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из области за коју се бира. Бли-
жи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74, 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 2507.12.2022. |  Број 1017 |   

Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 – др. закон 
и 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Приликом конку-
рисања потребно је поднети молбу, биогра-
фију, оверену копију дипломе, списак науч-
них радова и сепарате истих. 

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима 
могу се доставити Факултету на наведену 
адресу или лично предати у Секретаријат 
факултета, сваког радног дана од 10-15 у 
року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа књижевност, 
предмети Преглед опште 

књижевности 1 и Преглед опште 
књижевности 2

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Синологија, предмет  

Кинески језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Англистика, предмет Енглески 

језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет  
Руска књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Романистика, предмет  

Француски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Романистика, предмет  

Француска књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област  
Српска књижевност, предмет  

Српска књижевност 18. и 19. века
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Недерландистика, предмет 

Холандска и фламанска 
књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду, Правил-
ником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Стату-
том Филолошког факултета Универзитета у 
Београду. Кандидати подносе и потписану 
Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са 

сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/
sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област 
Романистика, предмет  

Француска књижевност
на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: кандидати подносе својеручно пот-
писану пријаву на конкурс са биографијом у 
прилогу пријаве, доказ којим се потврђује 
одговарајућа стручна спрема, у оригиналу 
или овереној фотокопији, списак радова и 
радове, уверење о држављанству, у оригина-
лу или овереној фотокопији, извод из матич-
не књиге рођених, у оригиналу или овереној 
фотокопији на наведену адресу Факултета, у 
року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из чл. 139 чл. 140 и чл. 144 Закона 
о основма система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 
– др. закона, 27/2018 – др. закона, 10/2019 
и 6/2020) односно да имају стечено одгова-
рајуће високо образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске струдије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у Гимна-
зији. Поред наведених услова образовања 
кандидати морају да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у прородици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из гурпе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-

чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
се оставарује образовно-васпитни рад. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидати 
треба да поднесу следећа документа: пријав-
ни формулар за пријаву на конкурс скинути 
са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; краћу 
биографију, оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, уверење о нео-
суђиваности (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија). Лекарско уверење 
се подноси пре закључивања уговора о раду. 
Пријаву на конкурс, са доказима о испуње-
ности услова за рад, подноси се школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе у затвореној ковер-
ти, непосредно или путем поште на адресу 
школе, са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Конкурсну документацију не враћамо. Небла-
говремне и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Пољопривредна техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Одгајивање и 

репродукција домаћих  
и гајених животиња

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам и 
који показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Опште воћарство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам и 
који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о мимималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Критеријуми за 
стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о уређењу дела 
поступка избора у звања и заснивања рад-
ног односа наставника и начину и поступку 
избора 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 матичне књиге 
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рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под 
истрагом и да се не води кривични поступак 
(документа у оригиналу или овереном препи-
су и не старија од шест месеци) достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у 
Београду, Земун, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област 
Практично богословље /  
тежиште истраживања  

Теологија црквене музике

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме докто-
рат православних богословских наука, као и 
претходно завршене основне студије право-
славне теологије, објављени стручни и науч-
ни радови претежно из уже научне области, 
односно тежишта истраживања, за коју се 
конкурс расписује и способност за наставни 
и научни рад. Остали услови су предвиђе-
ни Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 
67/21), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Факултета и осталим општим акти-
ма Универзитета и Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак научних 
и стручних радова), радови, дипломе о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и 
благослов надлежног епископа, као и друга 
документација, подносе се на горе наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

1. Наставник у звање виши 
предавач за ужу научну област 

Геодезија и геоинформације
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 72 и 74 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), као и обавезне и изборне услове про-
писане, за поље техничко-технолошких нау-
ка, Минималним условима за избор у звања 
наставника на академијама струковних сту-
дија и високом школама струковних студија 
(„Службени гласник РС”, број 130/2021 од 
29.12.2021. године) Статутом и Правилни-
ком о избору и ангажовању наставника и 
сарадника Академије техничко-уметнич-
ких струковних студија Београд (бр. 1864 
од 17.02.2022. године). Обавезни услови: 
1. научни назив доктора наука за научну 
област за коју се бира; 2. позитивна оцена 
педагошког рада односно приступног преда-

вања; 3. радно искуство од најмање пет годи-
на; 4. у последњем изборном периоду (или 
у последњих пет година) најмање 6 бодова 
остварених објављивањем радова који при-
падају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 
+ М50 + М60 + М80 + М90, од тога најмање 
један рад категорије М20 и један рад катего-
рије М30 из области за коју се бира; 5. књига 
из релевантне области, или одобрен уџбеник 
за ужу област за коју се бира, или поглавље 
у одобреном уџбенику за ужу област за коју 
се бира, или превод иностраног уџбени-
ка одобреног за ужу област за коју се бира, 
објављени у периоду од избора у наставнич-
ко звање; 6. у последњем изборном периоду 
учешће у комисији за одбрану најмање два 
завршна рада на специјалистичким, односно 
мастер струковним студијама; 7. у последњем 
изборном периоду учешће у изради најмање 
два развојно-истраживачка или стручна 
пројекта са финансијском подршком корис-
ника у привреди или установама, или радно 
искуство у привреди или установама реле-
вантним за област за коју се бира. Изборни 
услови (минимално 2 од 3 у складу са Пра-
вилником): 1) стручно-професионални допри-
нос; 2) допринос академској и широј зајед-
ници; 3) сарадња са другим високошколским 
институцијама у земљи и иностранству.

2. Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Грађевинско 

инжењерство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих усло-
ва, треба да испуњавају и услове пред-
виђене чланом 84 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 
– др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон); односно да је 
студент докторских студија из одговарајуће 
области, који је сваки од претходних нивоа 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8) и да испољава способност за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити доказе о 
испуњености услова, биографију, оверене 
фотокопије диплома и уверење надлежног 
органа (МУП) о неосуђиваности за кривич-
на дела наведена у Закону на адресу АТУСС 
Одсек Висока грађевинско-геодетска шко-
ла струковних студија, Хајдук Станка бр. 2, 
Београд. Лице за контакт: Урош Радованчев 
(radovancev@gmail.com 011/2422-178). Рок 
за подношење пријава је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950

е-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник српског језика
на одређено време до краја  

школске године

УСЛОВИ: ВСС/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог  
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: ВСС/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Наставник француског језика
на одређено време до повратка 

одсутне запослене  
са породиљског одсуства 

УСЛОВИ: ВСС/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Наставник географије
на одређено време до краја  

школске године 

УСЛОВИ: ВСС/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

школске године

УСЛОВИ: ССС степен стручне спреме.

ОСТАЛО: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним Законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139, 140, 142, 
143 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о степену 
и врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
брацаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар доставити: 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, уверење 
о некажњавању надлежне полицијске упра-
ве. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставити пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). Пријаве на 
конкурс достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
тел. 011/2422-178

Чистачица
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: Основно образовање. Учесници 
конкурса приликом пријављивања подносе 
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пријаву на конкурс, диплому о завршеној 
школи радну биографију на адресу АТУСС 
Одсек Висока грађевинско-геодетска школа 
струковних студија, Хајдук Станка 2. Избор 
се врши према општим актима Академије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Београд, Здравка Челара 16

Наставничко звање виши предавач 
за научну област Рачунарске 

науке, ужа научна област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови, односно компетенције 
које кандидат мора да поседује и које тре-
ба оцењивати у изборном поступку су: да не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању; да мора поседо-
вати склоности и способности за наставни 
рад. Обавезни услови: научни назив докто-
ра наука за научну област за коју се бира; 
позитивна оцена педагошког рада, односно 
приступног предавања; радно искуство од 
најмање пет година; у последњем изборном 
периоду (или у последњих пет година) нај-
мање 8.5 бодова остварених објављивањем 
радова који припадају категоријама М10 + 
М20 + М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, 
од тога најмање један рад категорије М20 и 
један рад категорије М30 из облати за коју се 
бира; књига из релевантне области, или одо-
брен уџбеник за ужу област за коју се бира, 
или поглавље у одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира, или превод иностра-
ног уџбеника одобреног за ужу област за 
коју се бира, објављени у периоду од избора 
у наставничко звање; у последњем изборном 
периоду учешће у комисији за одбрану нај-
мање два завршна рада на специјалистич-
ким, односно мастер струковним студијама; у 
последњем изборном периоду учешће у изра-
ди најмање два развојно-истраживачка или 
стручна пројекта са финансијском подршком 
корисника у привреди или установама, или 
радно искуство у привреди или установа-
ма релевантним за област за коју се бира. 
Изборни услови (минимално 2 од 3 у скла-
ду са Правилником): стручно-професионал-
ни допринос; допринос академској и широј 
заједници; сарадња са другим високошколс-
ким иснтитуцијама у земљи и иностранству. 
Пријаве се могу поднети најкасније у року 
од 10 дана, рачунајући од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Прија-
ве се могу предати лично, искључиво рад-
ним данима (понедељак-петак) од 10 до 14 
часова или послати путем поште, на адресу 
Висока школа за информационе и комуника-
ционе технологије, 11000 Београд, Здравка 
Челара 16. Пријаве послате поштом морају 
стићи у Одсек Висока школа за информацио-
не и комуникационе технологије до истека 

наведеног рока за конкурисање, иначе ће 
се сматрати неблаговременим и биће одба-
чене. Неразумљиве или непотпуне пријаве, 
као и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, биће одбачене. Лично име 
и контакт подаци лица задуженог за давање 
обавештења о конкурсу: Наташа Родић 
(имејл: natasa.rodic@ict.edu.rs). Пријава на 
конкурс мора обавезно да садржи: податке 
неопходне за идентификовање наставничког 
звања (односно радног места) за које кан-
дидат конкурише, што подразумева обавез-
но навођење назива наставничког, односно 
сарадничког звања за које се конкурише и 
редног броја под којим је у овом конкурсу 
наведено, и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Уз пријаву се обавезно достављају и следећи 
докази: уверење надлежног органа (МУП) о 
неосуђиваности за напред наведена кривич-
на дела (из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању). Уколико кандидату уверење о 
неосуђиваности не буде издато до затварања 
овог конкурса, кандидати приликом пријаве 
на конкус достављају потврду да су подне-
ли захтев за издавање тог уверења, док само 
уверење о неосуђиваности треба да доставе 
без одлагања, а морају га доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; ове-
рене фотокопије високошколских исправа о 
стеченом степену потребног, односно одгова-
рајућег високог образовања, који је прописан 
као услов за избор у наставничког звање за 
које се конкурише. Подносе се оверене фото-
копије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; извод из матичне књиге 
рођених (или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству (или оверену фотокопију); 
радна биографија (CV) и одговарајућеи дока-
зе који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, одговарајући доказ да кан-
дидат поседује позитивну оцену укупног 
досадашњег наставног, односно педагошког 
рада (потврда образовне установе на којој 
је кандидат обављао досадашњи наставни, 
односно педагошки рад, резултати студент-
ских анкета и слично); одговарајуће доказе о 
објављеним радовима, када је објављивање 
одређеног броја радова наведено као услов; 
одговарајуће доказе о поседовању захтева-
ног радног искуства; друге потврде којима се 
доказује испуњеност тражених услова; ако 
такви докази постоје, одговарајуће доказе о 
поседовању захтеваних референци, односно 
о поседовању захтеваних стручних знања, 
вештина, односно компетенција, када је то 
наведено као услов (лиценце, сертифика-
ти, уверења, потврде и слично). Подаци о 
месту и дану када се очекује да ће започети 
провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном 
поступку, ако се таква провера буде спрово-
дила. Процена испуњености општих и посеб-
них услова за избор у наставничко звање 
у погледу којег се расписује овај конкурс, 
вршиће се на основу доказа које кандидати 
прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са 
Правилником о избору и ангажовању настав-
ника и сарадника Академије техничко-умет-
ничких струковних студија Београд. Кандидат 
који поднесе благовремену, уредну и потпуну 
пријаву на овај конкурс и за кога се, на осно-
ву доказа приложених уз пријаву на овај кон-
курс, утврди да испуњава потребне услове 
за избор у звање у погледу кога конкурише, 

накнадно ће бити обавештен о тачном вре-
мену одржавања провере оспособљености, 
поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно 
да се таква провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Редовни професор за ужу научну 
област Физика кондензоване 

материје

УСЛОВИ: научни степен доктора наука 
из научне области за коју се бира, и оста-
ли услови предвиђени Статутом Физичког 
факултета и Правилником о ближим услови-
ма за избор у звања наставника и сарадника 
Физичког факултета, а у складу са Законом 
о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 
67/19, 6/20 – др. закон, 11/2021 – аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду (2022.) и Стату-
том Универзитета у Београду. Непостојање 
сметњи из члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 и 6/20 
– др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон). Пријава тре-
ба да садржи: биографију, оверену копију 
дипломе, опис досадашње наставне актив-
ности, опис досадашње научне активности, 
преглед научних резултата, списак настав-
них и научних публикација, списак цитата, 
најважније публикације, и својеручно пот-
писану изјаву о изворности, која је доступ-
на на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html Пријаву је потребно доста-
вити у штампаној и едитабилној електронској 
форми (теx или доц формат) у складу са тем-
плејтом, који се налази на адреси http://www.
ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html Пријаву 
са доказима о испуњености услова конкурса, 
доставити Деканату Физичког факултета, на 
наведену адресу (3. спрат соба 652) у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

„ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник физике
са 35% 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 
високо образовање, у складу са Правилни-
ком о условима у погледу простора, опре-
ме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асис-
тената за остваривање наставног плана и 
програма основног образовања одраслих 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 13/2013 и 18/2013), стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или б) на 
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основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик – 
образовно-васпитни рад се остварује на срп-
ском језику. Докази о испуњености услова 
под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве за кон-
курс и подносе се у виду оверених фотоко-
пија, а доказ под 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Решење о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија, у 
року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на 
наведену адресу школе.

Андрагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања у складу са Правилником о педагошком 
и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, бр. 87/2019), и то: средње образовање; 
савладан програм обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима: 
Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-
вања одраслих. Према Правилнику о усло-
вима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма осно-
вног образовања одраслих („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 
18/2013), кандидат који нема савладани про-
грам обуке у складу са наведеним правил-
ником, дужан је да достави доказ о савла-
даном одговарајућем програму обуке у року 
од шест месеци од пријема у радни однос. 
Поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије и достављају га школи уз доку-
ментацију: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверен препис / 
фотокопију документа о савладаном програ-
му обуке; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања. Прија-
ве треба послати на наведену адресу школе.

ОСТАЛО: непотпуне и неблаговремене при- 
јаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре- 
тара школе и преко телефона 011/2659-290.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 (три) 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, научне, 
односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима са рецен-
зијама и способност за наставни рад; више 
научних радова од значаја за развој науке 
у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима 
са рецензијама, односно оригинално стручно 
остварење (пројекат, студију, патент, ори-
гинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или 
збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; 
завршен хемијски или фармацеутски факул-
тет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степенима студија и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће нау-
чне области (фотокопије); биографију; спи-
сак радова; радове; уџбеник / монографију 
/ практикум / збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира; извод из матич-
не књиге рођених (фотокопија) и уверење 
о држављанству (фотокопија). Услови за 
избор у звање су прописани: Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-

ног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзи-
тету, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника на Фармацеутском 
факултету, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом 
Фармацеутског факултета Универзитета у 
Београду.

Асистент за ужу научну област 
Органска хемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских 
академских студија који је сваки од претход-
них степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и показује смисао за наставни 
рад; завршен фармацеутски факултет или 
хемијски факултет. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да приложе: диплому о завр-
шеним претходним степенима студија (ове-
рене фотокопије), биографију, уверење о 
похађању докторских академских студија, 
доказ да је прихваћена тема докторске 
дисертације (уколико је магистар наука), 
извод из матичне књиге рођених (фото-
копија) и уверење о држављанству не ста-
рије од шест месеци (фотокопија), потврду 
МУП-а да кандидат није кажњаван и уве-
рење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, нити да је 
покренута истрага. Услови за избор у звање 
су прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Фармацеутског факултета. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима 
се подносе у писаној форми Архиви Факул-
тета, Војводе Степе 450 у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Стручнотехнички сарадник за рад  
у лабораторијама

Катедра за органску хемију,  
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Стечен 4 ниво по НОКС-у: који се 
стиче завршавањем средњег образовања 
у четворогодишњем трајању или 5 ниво по 
НОКС-у: који се стиче завршавањем мајс-
торског, односно специјалистичког образо-
вања у трајању од две, односно једне годи-
не и неформалним образовањем одраслих 
у трајању од најмање шест месеци, однос-
но школовање за специјализацију које је до 
ступања на снагу Закона о НОКС-у одгова-
рало петом степену стручне спреме у скла-
ду са одредбама Правилника о организацији 
и систематизацији послова на Факултету 
за наведено радно место; радно искуство 
од најмање 2 године на истим или сличним 
пословима; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије и да има општу здравствену 
способност. Потребна документација: прија-
ва на конкурс, оверена фотокопија дипломе 
о завршеном образовању, радна биографија 
(ЦВ), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о 
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држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), потврда да се против канди-
дата не води истрага и потврда о неосуђи-
ваности. Изабрани кандидат пре ступања на 
рад доставља уверење о општој здравственој 
способности. Опис посла: врши припреме за 
извођење практичне наставе; пружа помоћ 
у извођењу свих облика наставе према упут-
ствима наставника и сарадника; пружа помоћ 
у научноистраживачком раду у складу са 
упутствима претпостављених; врши набавку 
материјала и припрема потребни материјал 
за наставну, односно научноистраживачку 
активност; води евиденцију залиха потрош-
ног материјала и издаје хемикалије, биолош-
ки и други материјал потребан за извођење 
студентских вежби; води евиденцију стручне 
литературе на катедри по потреби и смер-
ницама шефа катедре; учествује у реализа-
цији набавки за потребе катедре; обавља 
одређене послове ван зграде Факултета за 
потребе катедре; одржава библиотечки фонд 
катедре; одржава опрему, нарочито осетљи-
ву апаратуру и судове на катедри; врши 
ситне поправке и пријављује веће кварове 
надлежној служби Факултета; врши адми-
нистративне послове везане за рад катедре 
према смерницама шефа катедре; дежура на 
испитима и колоквијумима; обавља и друге 
послове по налогу и смерницама наставника 
и сарадника. Пријаве са документацијом се 
достављају лично или поштом у затвореној 
коверти на адресу Универзитет у Београду – 
Фармацеутски факултет (за конкурс за рад-
но место Стручнотехнички сарадник за рад 
у лабораторијама), 1122 1 Београд, Војводе 
Степе 450, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Редовни професор за ужу научну 
област Софтверско инжењерство

Редовни професор за ужу научну 
област Електронско пословање

УСЛОВИ: прописани Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова на Факултету: за редовног профе-
сора може бити изабрано лице које је прет-
ходне степене студија завршило са просеч-
ном оценом најмање осам (8), односно које 
има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука; има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часопи-
сима или зборницима, са рецензијама; више 
научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области, објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама, оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални метод 
и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник или 

монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; има и већи број 
научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографију или оригинално струч-
но остварење, остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специја-
листичким и мастер академским студијама и 
способност за наставни рад. Заинтересовани 
кандидати дужни су да уз пријаву приложе: 
диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одгова-
рајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарски интегрисана 

производња и логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету: за ванредног професора 
може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно које има нај-
мање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив 
доктора наука; има научне, односно струч-
не радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама; има и више 
научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области, објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама, оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални метод 
и сл.), односно руковођење или учешће у 
научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима и способност 
за наставни рад. Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о 
завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију, списак радова и саме 
радове.

Асистент за ужу научну област 
Информациони системи

на одређено време од 3 године 
3 извршиоца

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање 

звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету: асистента 
студент докторских студија или магистар 
наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8, и који показује смисао за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати 
су дужни да уз пријаву приложе: Диплому о 
завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом или о стеченом академ-
ском називу магистра; потврду о уписаним 
докторским студијама; за студенте са завр-
шеним магистрарским студијама потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације; 
биографију; списак радова и саме радове. 

ОСТАЛО: сви прилози достављају се ахиви 
Факултета, поред папирне и у електронској 
форми (УСБ). Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у огласним новина-
ма Националне службе за за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”
11070 Нови Београд 

Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/3187-375

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове пред-
виђене чл. 139 и чл. 140, ст. 1 и 2 и чл. 122 
ст. 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има стечено одговарајуће 
високо образовање прописано чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, 
за педагога или психолога школе стечено на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или сту-
дијама другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошкиг наука у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године, да има дозволу за рад (лиценцу), 
односно положен стручни испит за настав-
ника или стручног сарадника, да има обуку и 
положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност, да 
има најмање 8 године рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење прилаже само изабрани кандидат 
приликом потписивања уговора), да није 
правоснажном судском пресудом осуђиван 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора од најмање 3 месеца 
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као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс канди-
дати прилажу попуњен пријавни формулар 
образац преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете РС, оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу за наставни-
ка или стручног сарадника, оригинал потвр-
ду да кандидат има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања: потврда садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обављало 
и издаје је установа у којој кандидат ради 
(ако кандидат није у радном односу потвр-
ду издаје установа у којој је кандидат стекао 
радно искуство у области образовања и вас-
питања), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци), радну био-
графију, уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику), оквирни 
план или програм рада за време мандата и 
уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директо-
ра установе дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (оверена фотоко-
пија). Неблаговремена и непотпине пријаве 
неће се узети у разматрање. Својеручно пот-
писане пријаве на конкурс са документацијом 
се подносе у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс за избор директора школе” пре-
порученом поштом на наведену адресу или 
непосредно у канцеларију секретара школе 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА СТЕПА”

11000 Београд, Војводе Степе 520

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане у чл. 122 
и 139 и члана 140 ставови 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 129/21), у 
даљем тексту Закона. За директора школе 
може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће високо образовање стечено на 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 

другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве за наставника те врсте школе и подручје 
рада, за педагога и психолога школе; дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника васпита-
ча и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кан-
дидат претходно обављао дужност дирек-
тора школе. Изузетно ако се на конкурс не 
појави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: биографске податке, односно био-
графију; оверен препис односно оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис 
односно оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту (дозволи за рад); доказ о обуци и 
положеном испиту за директора (кандидат 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, због чега се пријава 
таквог кандидата без овог доказа неће смат-
рати непотпуном); потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог обра-
зовања (не старије од 6 месеци), односно за 
лице које испуњава услове из члана 122 став 
6 Закона, потврду да има најмање 10 година 
радног искуства у области образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; лекарско уверење да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, не старије од 6 месеци; 
уверење из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачке 
3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверана фото-
копија (да није старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од 6 месеци); 
оквирни план и програм рада директора шко-
ле за време трајања мандата од 4 године, 
као и остала документа која могу послужим 
као доказ о стручним и организаторским спо-
собностима; доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора кандидата (ако га кандидат 
поседује); доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико се на конкурс поја-
ви лице које .је претходно обављало дуж-
ност директора установе; доказ да зна језик 
на којем се остварује васпитно образовани 
рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; пријавни формулар 
за пријаву на конкурс скинут са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса на адре-
су школе у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”, лично 
или поштом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс се неће разматрати, као и 
фотокопије докумената која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе радним данима од 9.00 часова 
до 14.00 часова, на телефон 011/3945-259.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
11080 Београд, Наде Димић 4

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор 
педагогије, дипломирани школкси психо-
лог – педагог, дипломирани педагог – мас-
тер, мастер педагог. Лице које је стекло 
академски назив мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије 
педагогије. Пожељно искуство у раду на 
одговарајућим пословима стручни сарадник 
педагог у школи. За пријем у радни однос 
кандидати треба да испуњавају услове који 
су утврђени у члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1. 
има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), одредбама Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022), Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада здравство и 
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социјална заштита („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 4/2022), 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни форму-
лар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја на адреси http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc потребно је приложити: 
краћу биографију; доказ о врсти и степену 
стручне спреме (диплома и додатак дипломи) 
а лице које конкурише за радно место струч-
ни сарадник-педагог и има академски назив 
мастер, мора доставити и доказ о претходно 
завршеним основним академским студијама 
педагогије; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности прибављено од стране надлеж-
ног органа МУП-а; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома издата на српском језику, односно, 
доказ о знању српског језика који је издала 
овлашћена институција). Сви наведени дока-
зи који се достављају уз пријаву морају бити 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са тра-
женом документацијом доставити у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
часопису „Послови” искључиво поштом на 
адресу: Медицинска школа „Надежда Пет-
ровић” Земун, Наде Димић 4, са назнаком 
„За конкурс”. У складу са чланом 154 став 
5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава на конкурс, конкурсна 
комисија упућује кандидате који испуњавају 
услове за пријем у радни однос утврђене у 
члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Пријаву кандидата који не испуњава услове 
за пријем у радни однос утврђене у члану 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Конкурсна комисија ће одбити 
а достављену документацију вратити канди-
дату. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наставник предшколске педагогије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: пожељно искуство у раду на одго-
варајућим пословима – наставник, дипло-
мирани педагог; професор педагогије; мас-
тер педагог. Лице које је стекло академски 

назив мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије педагогије. 
За пријем у радни однос кандидати треба да 
испуњавају услове који су утврђени у чла-
ну 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1. има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), одред-
бама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник„бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/2022), 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни форму-
лар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја на адреси http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc потребно је приложити: 
краћу биографију; доказ о врсти и степену 
стручне спреме (диплома и додатак дипломи) 
а лице које конкурише за радно место струч-
ни сарадник – педагог и има академски назив 
мастер, мора доставити и доказ о претходно 
завршеним основним академским студијама 
педагогије; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности прибављено од стране надлеж-
ног органа МУП-а; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома издата на српском језику, односно, 
доказ о знању српског језика који је издала 
овлашћена институција). Сви наведени дока-
зи који се достављају уз пријаву морају бити 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са тра-
женом документацијом доставити у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
часопису „Послови” искључиво поштом на 
адресу: Медицинска школа „Надежда Пет-
ровић” Земун, Наде Димић 4, са назнаком 
„За конкурс”. У складу са чланом 154 став 
5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава на конкурс, конкурсна 
комисија упућује кандидате који испуњавају 
услове за пријем у радни однос утврђене у 
члану 139 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања, на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Пријаву кандидата који не испуњава услове 
за пријем у радни однос утврђене у члану 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Конкурсна комисија ће одбити 
а достављену документацију вратити канди-
дату. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наставник васпитања и неге деце 
теоријска настава

са 20% радног времена

УСЛОВИ: пожељно искуство у раду на одго-
варајућим пословима – наставник; дипло-
мирани педагог; професор педагогије; мас-
тер педагог. Лице које је стекло академски 
назив мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије педагогије. 
За пријем у радни однос кандидати треба да 
испуњавају услове који су утврђени у чла-
ну 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1. има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), одред-
бама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник„бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/2022), 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно–васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни форму-
лар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја на адреси http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc потребно је приложити: 
краћу биографију; доказ о врсти и степену 
стручне спреме (диплома и додатак дипломи) 
а лице које конкурише за радно место струч-
ни сарадник-педагог и има академски назив 
мастер, мора доставити и доказ о претходно 
завршеним основним академским студијама 
педагогије; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности прибављено од стране надлеж-
ног органа МУП-а; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома издата на српском језику, односно, 
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доказ о знању српског језика који је издала 
овлашћена институција). Сви наведени дока-
зи који се достављају уз пријаву морају бити 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са тра-
женом документацијом доставити у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
часопису „Послови” искључиво поштом на 
адресу: Медицинска школа „Надежда Пет-
ровић” Земун, Наде Димић 4, са назнаком 
„За конкурс”.У складу са чланом 154 став 5 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава на конкурс, конкурсна 
комисија упућује кандидате који испуњавају 
услове за пријем у радни однос утврђене у 
члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Пријаву кандидата који не испуњава услове 
за пријем у радни однос утврђене у члану 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Конкурсна комисија ће одбити 
а достављену документацију вратити канди-
дату. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 61

тел. 011/6277-172

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или сту-
дијама другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или 
да има одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године 
(одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога и психолога), 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова 
(доказује се доставом уверења о положеном 
стручном испиту), да има дозволу за рад за 
наставника и стручног сарадника лиценцу, 
да има обуку и положен испит за директо-
ра установе, да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (изузетно 10 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања 
из чл. 140 ст. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања), да има психичку, 

физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат уз Формулар за пријаву на конкурс 
који може преузети са веб адресе Минис-
тарства просвете http: //www.mpn.gov.rs/, у 
обавези је да приложи оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника, оверен препис или 
оверену фотокопију лиценце за директора 
установе или изјаву да не поседује лиценцу 
за директора установе, оригинал потврде о 
раду у установи на пословима образовања 
и васпитања у трајању од најмање 8 година 
након стеченог одговарајућег образовања, 
оригинал или оверену фотокопију лекарског 
уверења (не старијег од 6 месеци) да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења МУП-а Републике Србије да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање 3 месеца као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге или потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога 
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(не старијег од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старијег од 6 месеци), оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника ако је надзор вршен, 
односно ако стручно-педагошки надзор није 
вршен изјаву да стручно-педагошки над-
зор није вршен), за лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
резултате стручно-педагошког рада установе 
и оцену спољсшњег вредновања установе, 
односно ако стручно-педагошки надзор уста-

нове није вршен и није вршено спољашње 
вредновање установе изјаву да није вршено 
(оверену фотокопију), доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику и то диплому о стеченом 
средњем или вишем образовању на српс-
ком језику за лице које није стекло високо 
образовање на српском језику или уверење 
о положеном српском језику по програму 
одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверену фотокопију), фотокопију 
личне карте, односно биометријски очитане 
личне карте, преглед кретања у служби са 
биографским подацима, адресом и контакт 
телефоном. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа. Достављена докумен-
тација се не враћа. Решење о именовању 
директора доноси надлежни министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације о 
чему школа обавештава кандидате који су се 
пријавили на конкурс. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност у 
складу са условима прописаним законом. 
Подаци који се прикупљају од кандидата 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности. 
Пријаве слати препорученом пошиљком на 
наведену адресу са назнаком „Конкурс за 
избор директора” или предати непосредно у 
секретаријату школе радним даном од 08.00 
до 14.00 часова у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Пословна економија и 

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Прописани одредбама Закона о висо-
ком образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, 
које је донео Национални савет за високо обра-
зовање, Статутом Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету Бео-
граду и општим актима Универзитета у Београ-
ду – Економског факултета којима се уређују 
услови и поступак за стицање звања наставни-
ка. Посебан услов за кандидате је научно-ис-
траживачка и наставничка оријентација кан-
дидата у области стратегијског менаџмента и 
менаџмента вредности. Кандидати су у обавези 
да у пријави назначе своју научно-истраживач-
ку и наставничку оријентацију.

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријен-
тација кандидата у области финансијског 
извештавања, специјалних рачуноводстава 
и рачуноводства у банкарству и осигурању.
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Доцент за ужу научну област 
Економска теорија и анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате је 
научно-истраживачка и наставничка оријен-
тација кандидата у области основа економије 
и савремених привредних система.

Доцент за ужу научну област 
Економска политика и развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Посебан услов за кандидате 
је научно-истраживачка и наставничка 
оријентација кандидата у области еконо-
мике туризма.

ОСТАЛО: Услови су прописани одредбама 
Закона о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника 
на универзитету, које је донео Национал-
ни савет за високо образовање, Статутом 
Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, 
Одлуком Универзитета у Београду којом се 
уређује поступак и оцена приступног пре-
давања високошколске установе и општим 
актима Универзитета у Београду Економског 
факултета којима се уређују услови и посту-
пак за стицање звања наставника и посту-
пак и оцена приступног предавања. Кан-
дидати су у обавези да у пријави назначе 
своју научно-истраживачку и наставничку 
оријентацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Картографија
на одређено време  

од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. 
закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
– др. закон), Статутом Географског факул-
тета, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзи-
тету у Београду, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, списак научних 
радова, радови, уверење о држављанству, 
оверене копије диплома о завршеним прет-
ходним степенима студија и оверена копија 
дипломе о стеченом научном називу докто-
ра наука из научне области за коју се бира) 
достављају се у писаној и електронској фор-
ми (ЦД, УСБ) на наведену адресу Факултета, 
канцеларија 10, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

СЕДМА БЕОГРАДСКА 
ГИМНАЗИЈА

11000 Београд, Шејкина 21 а

Наставник географије
на одређено време до истека  

мандата директора

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос пропиане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 6/2020 и 129/2021) и да има одговарајући 
степен стручне спреме према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и поћних наставника у Гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
15/2013, 11/2016 и 2/2017). Радна биогра-
фија, оверена фотокопија дипломе, оверена 
фотокопија о положеном стручном испиту 
односно лиценци, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, очита-
на лична карта, лекарско уверење, извод из 
кривичне евиденције, уверење да се против 
кандадата не води судски поступак. У поступ-
ку одлучивањао избору кандидата, они се 
упућују на предходну проверу психофизич-
ких способности коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Пријаву са доказима 
о испуњавању тражених услова доставити 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу 
школе са назнаком „За оглас Седма београд-
ска гимназија, Шејкина 21а, Звездара, 11160 
Београд”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”

11030 Београд, Николаја Гогоља 40
тел. 011/3542-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психо-
лога школе стеченог: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне областиза одгова-
рајући предмет, односно групу предмета), 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 

најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања и давања мита; за кривична дела 
из групе крвних дела против полне слободе, 
против правног саобраћајаи против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образоно-васпитни рад; да има 
дозволу за рад за наставнике, васпитаче и 
стручног сарадника; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: оверен препис (ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, односно 
стручном испиту; потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (оригинал не старији 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична деле из члана 139 став 1 тач-
ка 3акона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или фотокопија 
не старије од 6 месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује, а за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања; оверен 
препис или оверену фотокопију лиценце за 
директора школе (ако кандидат поседује); 
пријаву на конкурс са радном биографијом 
и предлогом кретања у служби са струч-
ниму усавршавањем, план и програм рада 
директора школе. Доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на том 
језику. Кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две годи-
не, од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Кандидат 
попуњава пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и отштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора и комплетном документа-
цијом доставља лично или поштом на адре-
су ОШ „Филип Кљајић Фића”, 11030 Београд, 
Николаја Гогоља 40, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс се неће узе-
ти у разматрање. Ближе информације могу 
се добити у секретаријату школе лично или 
позивом на телефон 011/3542-114.
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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА 
ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

11070 Нови Београд 
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Предавач за област Медицина,  
ужа област Медицина рада

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о раду, 
Законом о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника 
на академијама струковних студија и висо-
ким школама струковних студија, Статутом 
Академије струковних студија Београд и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова запослених у Академији струковних 
студија Београд, као и општим актима Ака-
демије у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс достављају се докази о испуњености 
услова конкурса и то: биографија, списак 
радова (списак радова се доставља и у диги-
талном облику ЦД или УСБ диск), оверена 
копија дипломе о траженом стеченом висо-
ком образовању и оверене копије диплома 
о свим претходно завршеним степенима сту-
дија високог образовања, извод из матичне 
књиге рођених, извод из књиге венчаних 
(ако је кандидат ступањем у брак проме-
нио личне податке), уверење о држављан-
ству, докази о изборима у наставно и научно 
звање, ако је кандидат био биран у наставно 
и научно звање на другој установи и прет-
ходно радно искуство, потврда надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела из чл. 72 Закона о високом образо-
вању. Документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од 6 месеци и други 
докази достављају се на наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. По истеку рока за подно-
шење пријаве на конкурс није дозвољено 
допуњавање конкурсне документације од 
стране кандидата. За комплетност докумен-
тације коју подноси на конкурс одговоран је 
учесник конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

11000 Београд, Паунова 19 а

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане у чл. 122 
и 139 и члана 140 ставови 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), у 
даљем тексту Закона. За директора школе 
може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће високо образовање стечено на 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-

нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве за наставника те врсте школе и подручје 
рада, за педагога и психолога школе; дозво-
лу за рад (лиценцу) за наставника васпита-
ча и стручног сарадника; обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), као доказ 
о резултатима стручно педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања, ако је кан-
дидат претходно обављао дужност дирек-
тора школе. Изузетно ако се на конкурс не 
појави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: биографске податке, односно био-
графију; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверен препис уве-
рења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту (дозволи за рад); обуку 
и положен испит за директора; потврду да 
има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог образовања (не старије од 6 месе-
ци), односно за лице које испуњава услове 
из члана 122 став 6 Закона, потврду да има 
најмање 10 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци); уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачке 3 Закона (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-

ству (оригинал или оверана фотокопија да 
није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверена фото-
копија да није старије од 6 месеци); оквирни 
план и програм рада директора школе за вре-
ме трајања мандата од 4 године, као и оста-
ла документа која могу послужити као доказ 
о стручним и организаторским способности-
ма; доказ о резултату стручно педагошког 
надзора кандидата; доказ о резултату струч-
но педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико се на кон-
курс појави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе; доказ да зна 
језик на којем се остварује васпитно образо-
вани рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; пријавни форму-
лар за пријаву на конкурс скинут са интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу школе у затвореној коверти са назна-
ком”Конкурс за избор директора школе”, лич-
но или поштом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс се неће разматрати, као и 
фотокопије докумената која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе радним данима од 9.00 часова 
до 14.00 часова, на телефон 011/3983-590.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник клавира

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани музичар – пијаниста, дипломи-
рани музичар – усмерење пијаниста, академ-
ски музичар пијаниста, мастер музички умет-
ник, професионални статус – клавириста.

Наставник клавира и корепетиције

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста, 
дипломирани музичар – пијаниста, дипло-
мирани музичар – оргуљаш, дипломирани 
музичар – чембалиста, академски музичар 
– пијаниста, академски музичар – оргуљаш, 
академски музичар – чембалиста, мастер 
музички уметник, професионални статус: 
клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: 
дипломирани музичар – гитариста, дипломи-
рани музичар – усмерење гитариста, академ-
ски музичар гитариста, мастер музички умет-
ник, професионални статус – гитариста.

ОСТАЛО: 2) психичка, физичка и здравствена 
способности за рад са децом и ученицима; 3) 
држављанство Републике Србије; 4) знање 
српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5) неосуђиванст правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
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дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати уз пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, подносе 
и следећу документацију: доказ о држављан-
ству РС (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
(потврда из надлежне полицијске управе). 
Пријаве треба послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, преко имејл 
адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и преко 
телефона 064/5982-954 и 061/1534-077.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

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

Наставник теоретских предмета
на одређено време до повратка  

одсутне због наступања привремене 
спречености за рад (породиљско)

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар – педагог; мастер 
теоретичар уметности, професионални ста-
тус – музички педагог, музички теорети-
чар. Кандидат треба да: 1. има одговарајуће 
образовање: високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије), 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; изузетно, високо образо-
вање стечено: 1) на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије); 2. да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
се доставља накнадно пре закључења уго-
вора); 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 

рад. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и члана и члана 
17 тачка 1.3.1. Правилника о организацији 
и систематизацији радних места у Уметнич-
кој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину. 
Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс, 
кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, ове-
рен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми од стране јавног бележника, суда 
или општинске управе за градове и општине 
у којима нису именовани јавни бележници, 
уверење о некажњавању, лекарско уверење, 
остала документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, личну биографију. 
Описи послова за радна места су утврђе-
на Правилником о организацији и система-
тизацији радних места у Уметничкој школи 
„Стеван Мокрањац” у Неготину кандидатима 
су доступни на увид у просторијама Секре-
таријата школе радним данима од 08 до 10 
часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова 
кандидати могу предати лично Секретаријату 
школе, или послати поштом на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс за запошљавање”. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор. Остали кандидати добиће 
обавештење о избори по конкурсу. Кандидат, 
који буде изабран дужан је да, ради засни-
вања радног односа, достави лекарско уве-
рење о здравственој способности у складу 
са позитивним прописима (након доношења 
наведеног документа могуће је заснивање 
радног односа на одређено време). Небла-
говремене и непотпуне пријаве на конкурс 
неће бити узете у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити у секрета-
ријату школе или на телефон 019/548-474.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са вршења 
функције директора школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и то: 1) да 
имају одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник РС”, бр. 4/2022); 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник – Просветни 
гласник РС”, број 4/2022); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија); 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 
тачка 3 Закона); доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику; потписану 
биографију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе 
која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су 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 запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова доставити на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин
Интернационалних бригада 57

тел. 019/542-735

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених 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), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
(даље: Закон), односно да: има одговарајуће 
образовање односно да има стечено основ-
но образовање и васпитање (први степен 
стручне спреме); има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварујеобра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави сле-
дећу документацију: доказ о држављанству 
Републике Србије – оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са); оригинал, оверен препис или оверену 
копију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању, односно о заврше-
ној основној школи; доказ, из казнене еви-
денције МУП Републике Србије, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које му је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као ни 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 кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старији од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); радну 
биографију – пожељно. Уз пријавни форму-
лар и потребну документацију кандидат дос-

тавља и податке о адреси пребивалишта и 
броју телефона на који може бити контакти-
ран. Доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 2) Закона да кандидат има 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на 
горе наведену адресу. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија 
утврђује благовременост и потпуност прија-
ва на конкурс и испуњеност законских усло-
ва за пријем у радни однос кандидата у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава и бира кандидате који улазе у ужи 
избор за пријем у радни однос. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, а потом с кандидатима са 
листе обавља разговор. Разговор се заказује 
телефонским путем, после чега се канди-
дату шаље и писмени позив, електронском 
поштом или препорученом пошиљком. После 
обављеног разговора конкурсна комисија 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Додатне информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе на 
телефон 019/542-735 или путем електронске 
поште на адресу: osbranko.ng@gmail.com

ОШ „МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и Закону о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја на конкурс 
доставити: кратку биографију (ЦВ); оверен 

препис / фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (лица са звањем 
мастер достављају и диплому основних ака-
демских студија) према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и одредбама 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције МУП-а 
да лице нема осуда, не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије не 
старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом, као и доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском јези-
ку. За лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Приложе-
на документација се не враћа. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број теле-
фона и тачну адресу пребивалишта канди-
дата. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи 
лично или на адресу: ОШ „Михајло Спорић”, 
19250 Мајданпек, Пролетерска 49. Додат-
не информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 030/588-000, 581-057 или 
065/3583-744 од секретара школе. Подаци, 
који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Службени гласник РС”, бр. 
87/2018).

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу 
научну област Хемија, хемијска 

технологија и хемијско 
инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом и Статутом Техничког факулте-
та, као и Правилником о стицању звања и 
заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове за рад: VIII степен стручне спреме, 
докторат наука из научне области технолош-
ког инжењерства. Остали услови утврђе-
ни су одредбом члана 75 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 
88/2017) и члана 106, 113 и 114 Статута Тех-
ничког факултета у Бору као и Правилника о 
стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзите-
ту у Београду. Уз пријаву на конкурс, нео-
пходно је доставити доказе о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, 
копиране стране научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног орга-
на непостојања сметње из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању (Сектор анали-
тике Полицијске управе МУП-а), документа у 
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оригиналу или овереном препису. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се 
на адресу: Технички факултет у Бору, 19210 
Бор, Војске Југославије 12. Рок за пријаву по 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Васпитач

Магационер

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20), и то да: поседује 
одговарајуће образовање у складу са одред-
бама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), Правилни-
ком о врсти образовања васпитача и струч-
них сарадника и условима и критеријумима 
за избор стручног сарадника – асистента у 
дому ученика („Службени гласник РС”, број 
77/14) и Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 
81/17, 6/18 и 43/18); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, и то: за 
радно место васпитач: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу 
са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), Правилни-

ком о врсти образовања васпитача и струч-
них сарадника и условима и критеријумима 
за избор стручног сарадника – асистента у 
дому ученика („Службени гласник РС”, број 
77/14); за радно место магационер: диплому 
о стеченом одговарајућем средњем образо-
вању; за радно место спремачица: завршено 
основно образовање: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. законик, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: уве-
рење суда да против кандидата није покрену-
та истрага, односно да се не води кривични 
поступак; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Сви 
докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ који се односи на 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, односно лекар-
ско уверење надлежне установе, прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Све испра-
ве, односно докази морају бити у оригиналу 
или оверене у складу са Законом о овера-
вању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) 
и не могу бити старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију (доказе о испуњености 
услова), заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или 
лично) у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место ____ 
(навести радно место за које конкуришу)”, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотупуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве се подносе на 
адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа 
са домом ученика „Свилајнац”, 35210 Свилај-
нац, Краља Петра Првог 64. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на тел. 035/323-594.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за уметничку 

област Ликовне уметности, за 
ужу уметничку област Ликовна 
уметност са методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: најмање високо образовање мастер 
академских студија и репрезентативне умет-
ничке референце из области за коју се бира 
и остали услови прописани чланом 74 и 75 
Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС” 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аут. тума-
чење, 67/21 – др. закон и 67/21), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, пречишћен текст, 
број I-01-480 од 03.06.2022. године, Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 

наставника Универзитета у Крагујевцу, пре-
чишћен текст, број I-01-478 од 03.06.2022. 
године (оба правилника доступна су на сајту 
Универзитета у Крагујевцу https://www.kg.ac.
rs/dokumenti.php на картици Универзитетски 
прописи, избори у звање наставника); као 
и непостојање сметњи из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању. Уз пријаву на 
конкурс у папирној форми доставити: ове-
рене фотокопије диплома за све завршене 
нивое студија, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), 
доказ надлежног органа (полицијска упра-
ва) о неосуђиваности у смислу члана 72 
став 4 Закона о високом образовању. Сву 
документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса кандидати су обавезни да 
доставе у електронском облику, на начин 
утврђен Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање, које је сас-
тавни део Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, број 
I-01-480 од 03.06.2022. године. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и некомплет-
не пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”

35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

Оглас објављен 30.11.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

Наставник практичне наставе  
у електротехници

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове за пријем у радни однос, прописане 
одредбом члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и одредаба 
важећег Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника, и то: поседо-
вање одговарајућег образовања за настав-
ника практичне наставе у електротехници, 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
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попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернерт страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Школи. 
Уз пријаву, кандидати су дужни да доста-
ве: оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању у складу са одредбама Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, не 
старију од шест месеци, уверење надлеж-
ног суда о некажњавању, не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; Уверење МУП-а о чињеници 
да кандидат није осуђиван за кривично дело 
или привредни преступ утврђен Законом о 
основама система образовања и васпитања 
(члан 139 став 1 тачка 3), не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду (не старије од шест месеци). Напоме-
на: Документа која се прилажу као доказ о 
испуњености услова не могу бити старија од 
шест месеци, а достављају се оригинали или 
оверене копије. Докази који се достављају у 
виду копије, морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 
и 22/15). Пријаве са комплетном документа-
цијом (доказима о испуњавању услова), дос-
тављају се на адресу: Средња школа „Свилај-
нац”, 35210 Свилајнац, Улица браће Југовић 
број 10, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос наставника практичне наставе 
у електротехници”. Рок за пријаву: 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене молбе неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације могу се добити код 
секретара, на телефон школе: 035/321-408.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

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

Наставник уметничких и стручних 
предмета (соло певање)

у музичкој школи са одељењским 
старешинством на српском језику, на 
одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) за 
заснивање радног односа: 1. да има одго-
варајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и то: дипломирани 
музичар, усмерење соло певач; дипломира-
ни музичар соло певач; дипломирани музи-
чар концертни и оперски певач; академски 
музичар соло певач; мастер музички умет-
ник; професионални статус соло певач, 2. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 3. да је држављанин Републи-
ке Србије, 4. да зна српски језик (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) 
– доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу кандида-
ти су дужни да приложе: пријавни форму-
лар који попуњавају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампају га и исти 
прилажу са документацијом, биографију, 
диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми оригинал или оверену фотокопију, 
уверење о држављанству – не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију, 
извод из матичне књиге рођених оригинал 
или оверену фотокопију, уверење о неос-
уђиваности из МУП-а не старије од 6 месе-
ци, оригинал, потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском 
језику. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју дирек-
тор именује посебним решењем. Комисија 
утврђује испуњеност законских услова кан-
дидата за пријем у радни однос, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом станада-
ризованих поступака. У року од осам дана 
од добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученици-
ма комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и доставља директору у року од осам 
дана ради даљег одлучивања и доношења 
решења за пријем у радни однос. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање Републике Србије. Пријаве доставити 
лично у секретаријату школе или слати пре-
порученом пошиљком на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. Телефон за контакт: 
0230/442-474 Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Лепосавић

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 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 – даље Закон) за настав-
нике те врсте школе и подручја рада, за 
педагога или психолога, односно лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање и 
то: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинује целине одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
обраљзовање до 10. септембра 2005. годи-
не; поседовање дозволе за рад (лиценца) 
наставника, васпитаћа струшног сарадника; 
обука и положен испит за директора уста-
нове (изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да има државњанство Републике Србије; 
знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стешеног одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе, уколико поседује (иза-
брани директор који нема положени испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 2 
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године од дана ступања на дужност); доказ о 
најмање 8 година рада у установи на послов-
на образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
уверења (не старије од 6 месеци) из надлеж-
не службе Министарста унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у ска-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага за кривична дела 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, уколико је надзор вршен); уколико је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (уколико је спољашње вредновање 
вршено); оригинал лекарско уверење-да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора шко-
ле. Директора школе именује министар на 
период од 4 године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријава на конкурс за избор директора зајед-
но са попуњеним пријавним формуларом на 
званичној интернет страници Министарства 
и потребном документацијом, доставља се 
школи, лично или путем поште препоруче-
ном пошиљком. Пријаве на конкурс за избор 
директора установе подносе се у затвореној 
коверти на адресу Средња школа „Никола 
Тесла” Лепосавић, Улица Немањина 29/А 
уз напомену „Конкурс за директора устано-
ве”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна 
обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број: 028-83562 и мејл: 
tsnikolateslaleposavic@hotmail.com

КРАГУЈЕВАЦ

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Клиничка 
онкологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 

(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 

ужа научна област Клиничка 
онкологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација. 

Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу нео-
суђиваности утврђен чланом 72 став 4 Зако-
на о високом образовању и чланом 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
Закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 
Приложити: пријаву на конкурс; биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије диплома 
или уверења којима се потврђује ниво обра-
зовања; потврду надлежног органа да канди-
дат није правноснажно осуђиван за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; списак стручних 
и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет 
о педагошком раду. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
наставника на Универзитету у Крагујевцу 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагује-
вцу (https: //www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_
nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_nastavnika.
pdf) утврђена је обавеза кандидата да реле-
вантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних 
и изборних елемената прописаних одредба-
ма Правилника о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт 
диску – ЦД). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

„СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393
e mail: es.slobodanminic@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/201788/2017, 
27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основим студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника шко-
ле за подручја рада – Економија, право и 
администрација и трговина, угоститељство 
и туризам, или педагога односно психоло-
га; дозвола за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; обука и положен испит 
за директора установе; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика – језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у школи. 

ОСТАЛО: кандидат подноси: попуњен 
пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/.../FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc..; оверену копију / пре-
пис дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона; оверену копију / препис уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарад-
ника; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о извршеној обуци и положеном 
испиту за директора (пријава без овог дока-
за сматраће се потпуном, а изабрани канди-
дат биће дужан да у законском року извр-
ши обуку и полаже испит); доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
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и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања – потврда издата након објављи-
вања конкурса; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
(доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и оба-
везама); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
или донета наредба о спровођењу истраге, 
за кривична дела из члана 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе у складу 
са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; уверење 
Повереника да код кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење 
одржављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); ове-
рена фотокопија доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника уколико 
кандидат исти поседује); оверена фотоко-
пија о резултату стручно-педагошког надзо-
ра и оцену спољашњег вредновања, уколико 
се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора; доказ о 
знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); радну биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Ориги-
нали, оверени преписи или фотокопије свих 
докумената не смеју бити старији од шест 
месеци. Сматраће се непотпуном пријава уз 
коју су приложени преписи и копије испра-
ва који нису оверени код надлежног органа. 
Рок за достављање пријава са доказима је 15 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве са доказима се 
достављају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за директора школе”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве и достављена документација 
се не враћају. О резултатима конкурса кан-
дидат ће бити обавештен у року од 8 дана од 
дана пријема решења о именовању директо-
ра школе од стране Министра просвете, нау-
ке и технолошког развоја. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/323-649

Наставник клавира
у основној и средњој музичкој школи, 

на одређено време ради замене 
одсутне запослене до повратка са 

породиљског одсуства преко 60 дана

Наставник виолончела, камерне 
музике и читање с листа

у основној и средњој музичкој школи, 
са 50% радног времена (20 часова 
недељно), на одређено време ради 

замене одсутног запосленог до 
повратка са неплаћеног одсуства 

преко 60 дана

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 
– други закони, 10/2019, 6/20 и 129/21), 
у радни однос у установи може да буде 

примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Одговарајуће обра-
зовање има лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање предвиђено чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Ближи услови у погледу степе-
на и врсте образовања наставника за посло-
ве за које је конкурс расписан предвиђени 
су: Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада култура, уметност и јавно 
информисање („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биогра-
фијом, кандидат треба да достави: оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), односно уверење о дипло-
мирању уколико диплома још није изда-
та; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат зна српски језик (доказ је при-
ложена диплома о стеченом образовању, а 
уколико је диплома стечена на другом језику 
доказ је потврда или сведочанство средње 
школе); уверење полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела наве-
дена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама 
система образовања и васпитања. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду дос-
тавља лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc који се одштампан 
доставља школи заједно са потребном доку-
ментацијом. Кандидати који буду позвани од 
стране школе дужни су да приступе прове-
ри психофизичких способности коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати су дужни да у пријави наведу контакт 
телефон, како би били обавештени о поступ-
ку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери 
психифизичких способности неће се размат-
рати. Документа се предају у оригиналу или у 
овереној фотокопији, путем поште или непо-
средно у секретаријату школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања. Молбе са потребним 
документима слати на горе наведену адресу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 
3

тел. 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

Сарадник у звање сарадник 
у настави, за научну област 

Економске науке, ужа научна 
област Општа економија и 

привредни развој
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских студија 
из научне области Економске науке, са прет-
ходно стеченим звањем дипломирани еконо-
миста, који је студије првог степена студија 
завришио са просечном оценом најмање 8 
(осам). Општи предуслов: кандидати морају 
да испуњавају општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона 
о високом образовању и чл. 135 ст. 1 Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдом надлежног органа (полицијске 
управе) да нису осуђивани за кривична дела 
прописана наведеним прописима. Услови 
утврђени одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Универзите-
та у Крагујевцу, Правилника о организацији 
и систематизацији послова на Економском 
факултету Универзитета у Крагујевцу, Упут-
ства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање и 
Статута Економског факултета у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс потребно је доставити: биографију; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије дипло-
ма или уверења којима се потврђује струч-
на спрема; уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница. Правноваљану конкурсну доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, кандидати су обавезни да доставе 
и у електронској форми (на компакт диску 
– ЦД). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве 
са документима, са назнаком „За конкурс”, 
доставити на адресу: Економски факултет, 
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

СРЕДЊА ШКОЛА
34220 Лапово, Светозара Марковића, 43

тел. 034/6100-230

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава услове предвиђене 
чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020, 129/2021): 
да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 за наставника средње 
стручне школе, у подручју рада економија, 
право и администарција, трговина, угос-
титељство и туризам и делатност личних 
услуга, за педагога и психолога, образо-
вање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
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струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; на студијама: другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
одн. стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; које има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, положен 
испит за директора установе (уколико лице 
нема положен испит за директора устано-
ве, али је изабрани директор, дужан је да 
га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); најмање осам годи-
на радног искуства у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат 
за директора школе, поред одговарајућег 
образовања из члана 140 став 1 и 2 закона, 
треба да испуњава и услове из члана 139 
Закона: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати за директора 
школе уз пријаву (формулар се преузима са 
интернет странице Министарства просве-
те) подносе и: биографске податке, однос-
но радну биографију, која садржи оквирни 
план рада за време мандата; фотокопију 
личне карте, односно биометријски очитану 
личне карту; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију лиценце (дозво-
ле за рад) за наставника, односно уверења 
о положеном стручном испиту; уверење 
(оверена фотокопија) о положеном испи-
ту за директора, ако је кандидат поседује 
(пријава ће се сматрати потпуном уколико 
кандидат нема положен испит за директора 
установе, али је изабрани директор дужан 
да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); потврду о 8 година 
рада у области образовања (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месе-
ци); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га поседује; резул-

тате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора шко-
ле) фотокопија; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или ове-
рену фотокопију не старије од 6 месеци); 
доказ – уверење (оригинал или оверена 
фотокопију) МУП-а Републике Србије да 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); 
уверење – потврду (оригинал или овере-
на фотокопију) надлежног суда да против 
кандидата није покренута истрага и није 
покренут кривични поступак (не старије од 
6 месеци); уверење – потврду (оригинал 
или оверена фотокопију) надлежног прив-
редног суда да кандидат није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци, оригинал или 
фотокопија са холограмом); доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министраства 
просвете и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља на 
адресу школе: Светозара Марковића бр. 43, 
34220 Лапово у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе” 
лично или путем поште. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа. Достављена докумен-
тација се не враћа. Министар у року од 30 
дана од дана пријема документације коју 
му је доставио Школски одбор врши избор 
директора и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс у року од 
8 дана од дана пријема решења о имено-
вању директора школе од стране министра 
просвете Републике Србије. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 
часова преко телефона 034/6100-230.

КРАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018. – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), Законом о раду („Служ-
бени 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 образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22), Правилником о организацији 
и систематизацији радних места и то: да је 
држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик; да има 
образовање у складу са одредбама члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/21), а 
у погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и 
врсти овразовања наставника, из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени глас-
ник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21).

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), Законом о раду („Служ-
бени 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 образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22), Правилником о организацији 
и систематизацији радних места и то: да је 
држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
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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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик; да има: 
образовање у складу са одредбама члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/21), а 
у погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и 
врсти овразовања наставника, из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени глас-
ник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21).

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018. – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), Законом о раду („Служ-
бени 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 образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22), Правилником о организацији 
и систематизацији радних места и то: да је 
држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик; да има: 
образовање у складу са одредбама члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/21), а 
у погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и 
врсти овразовања наставника, из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени глас-
ник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21).

Наставник филозофије
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018. – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17), Правил-
ником о врсти и степену образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС”, бр. 4/22, 14/22 и 
15/22), Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места и то: да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна српски језик; 
да има: образовање у складу са одредбама 
члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
а у погледу врсте стручне спреме да испуња-
ва услове прописане Правилником о степену и 
врсти овразовања наставника, из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени глас-
ник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/16, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС. Уз попуњени пријавни формулар кандида-
ти треба да приложе следеће доказе: извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), диплому или уверење о врсти и степену 
стручне спреме, извод из казнене евидени-
цје (КЕ) као доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Докази који су приложени уз 
пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се предају лично у секретарија-
ту школе или путем поште на адресу школе. 
Решење о избору кандидата биће донето у 
року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе конкурсне комисије.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Сарадник у звање асистента 
за научну област Машинско 

инжењерство, ужа научна област 
Производно машинство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из нау-
чне области Машинско инжењерство и који 
је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8, 00. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закон и 11/2021 – аутентично тума-
чење), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о услови-
ма, начину и поступку избора у звање сарад-
ника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. 
године) и Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (број 
627 од 18.05.2018. године) у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама 
о завршеним претходним степенима студија 
или уверења о завршеним претходним степе-
нима студија и уверења о положеним испи-
тима, потврду да је кандидат уписан на док-
торске академске студије из области за коју 
се бира, одговарајући доказ надлежног орга-
на у погледу неосуђиваности у смислу чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању 
и члана 135 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, списак научних и стручних радова као и 
саме радове и све остале доказе од значаја 
за избор. Пријаве кандидата са прилозима о 
испуњавању услова конкурса доставити на 
адресу Факултет за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву, улица Доситејева 19, 36000 
Краљево са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор сарадника у звање асистент за ужу 
научну област Производно машинство”. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет 
страници Универзитета у Крагујевцу. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати.

Сарадник у звање асистента за 
научну област Инжењерство 
заштите животне средине и 
заштите на раду, ужа научна 

област Инжењерство заштите на 
раду

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из нау-
чне области Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду и који је сваки од 
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претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8, 00. Поред општих 
услова за заснивање радног односа утврђе-
них Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава опште и посебне услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. 
закон и 11/2021 – аутентично тумачење), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Стату-
том Факултета за машинство и грађевинар-
ство у Краљеву, Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звање сарад-
ника Факултета (број 1145/5 од 06.10.2015. 
године) и Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (број 
627 од 18.05.2018. године) у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама 
о завршеним претходним степенима студија 
или уверења о завршеним претходним степе-
нима студија и уверења о положеним испи-
тима, потврду да је кандидат уписан на док-
торске академске студије из области за коју 
се бира, одговарајући доказ надлежног орга-
на у погледу неосуђиваности у смислу чла-
на 72 став 4 Закона о високом образовању 
и члана 135 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, списак научних и стручних радова као и 
саме радове и све остале доказе од значаја 
за избор. Пријаве кандидата са прилозима 
о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу Факултет за машинство и грађе-
винарство у Краљеву, улица Доситејева 19, 
36000 Краљево са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор сарадника у звање асистент за 
ужу научну област Инжењерство заштите на 
раду”. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагује-
вцу. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а

тел. 036/5865-582
e-mail: skolavrba@gmail.com

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство и одсуство  

ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 
и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став 
1 и став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 129/21). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чланом 3. став 1 тачка 3) подтачка 
4) Правилника о степену и врсти образовања 

наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022). Канди-
дат мора да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 овог закона. Кандидат који који 
нема образовање из члана 142 став 1 овог 
закона, обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу. Да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици; одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски језик. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз попуњен пријав-
ни формулар кандидат прилаже: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (за кандидате који 
поседују наведени доказ), кандидат који није 
положио испит из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, обавезан је да их 
положи у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова – надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверену 

фотокопију), не старији од 6 месеци; доказ 
да зна језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад-српски језик обавезно дос-
тављају само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, се подноси пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос се у року 
од осам дана упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запопшљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору у року од осам дана од 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
доставити лично, или поштом на адресу: ОШ 
„Доситеј Обрадовић”, 36214 Врба, Цара Лаза-
ра 2А. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефон: 036/5865-582.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона и то: 
да има одговарајуће високо образовање за 
наставника у средњој стручној школи у под-
ручју рада култура, уметност и јавно инфор-
мисање и образовним профилима ликовни 
техничар, техничар дизајна графике и тех-
ничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа, односно педагога или психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
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области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; да против кандидата 
није покренут кривични поступак и истрага; 
да за кандидата није утврђено дискримина-
торног понашања, у складу са законом; да 
има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик, као језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психо-
лога, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат уз пријавни формулар, одштампан 
са званичног сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и попуњен, 
треба да приложи доказе да испуњава усло-
ве и то: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању – кандидат 
који је завршио мастер студије доставља 
оверене копије диплома и мастер академ-
ских студија и основних академских студија; 
доказ о поседовању дозволе за рад – ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ о годи-
нама рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања – потврду о годинама 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, од најмање 8 година; уверење 
надлежног суда, према пребивалишту канди-
дата, да се против кандидата не води кри-
вични поступак и да није покренута истрага, 
пред основним и вишим судовима и јавним 
тужилаштвима; уверење издато од надлеж-
не полицијске управе о казненој евиденцији 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона; уверење Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење о 
држављанству Републике Србије, не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ / уверење да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе 
(оверена фотокопија). Пријава која не буде 
садржала доказ / уверење о савладаној обу-
ци и положеном испиту за директора неће 
се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора шко-
ле; доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику). Кандидат дос-
тавља потврду високошколске установе да 
је положио испит из српског језика оверену 
фотокопију; доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује (ове-
рена копија). У супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне Школске управе да 
није вршен стручно-педагошки надзор у раду 
кандидата; доказ о резултатима стручно-пе-

дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања, само за кандидата који је прет-
ходно обављао дужност директора школе 
(оверена копија). У супротном је потребно 
доставити потврду надлежне Школске упра-
ве да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно педагошки надзор школе. Кандидат 
који није раније обављао дужност директо-
ра школе, наводи у биографији да ову дуж-
ност није обављао; биографију, са контакт 
телефоном и адресом електронске поште, 
са прегледом кретања у служби и стручном 
усавршавању; предлог програма рада дирек-
тора школе; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима, издато од стране здравствене 
установе, након расписивања конкурса. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у листу НСЗ „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се она која, уз пријавни формулар, 
садржи исправна документа наведена у кон-
курсу. Благовременом пријавом сматраће се 
и она која је предата препорученом поштом 
до истека конкурса, а као дан пријаве на кон-
курс сматраће се дан предаје пошти. Доку-
ментација кандидата се не враћа. Пријавни 
формулар, са документацијом, доставити у 
затвореној коверти, лично или на адресу: 
Уметничка школа у Краљеву, 36000 Краљево, 
Улица цара Лазара 38, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора школе”. Све 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на тел. 036/326-700.

КРУШЕВАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
У КРУШЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
37000 Крушевац, Косанчићева 4

1. Наставник у звање доцент 
или ванредни професор, ужа 

научна област Биологија и 
микробиологија

2. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 
област Ратарство и повртарство

3 извршиоца

3. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Агроекономија

4. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Заштита биља

5. Наставник у звање доцент 
или ванредни професор, ужа 

научна област Воћарство и 
виноградарство

6. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, ужа научна 

област Сточарство

7. Наставник у звање доцент, ужа 
научна област Сточарство

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, 
треба да испуњавају и услове прописане 

чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017... 
67/2021 и 67/2021 – др. закон) и посеб-
не услове прописане чланом 74 Закона о 
високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017... 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), чланом 165 Статута Универзитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 
8/17...4/21), чланом 5 Правилника о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу” бр. 5/22) и услове 
утврђене Ближим критеријумима за избор у 
звања наставника („Гласник Универзитета у 
Нишу” број 3/17...5/22). Пријаве кандидата 
(образац пријаве преузима се са wеб пор-
тала Факултета) са прилозима подносе се 
Пољопривредном факултету у Крушевцу, 
Косанчићева 4, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Уз пријаву на конкурс канди-
дати за избор прилажу: биографију са биб-
лиографијом и пратећим материјалом; уве-
рење надлежне полицијске управе да против 
њега није изречена правоснажна пресуда за 
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању, оригинал, које је изда-
то након расписивања овог конкурса; овере-
не фотокопије диплома о завршеним нивои-
ма студија или оверене фотокопије уверења 
о завршеним нивоима студија. Кандидати 
прилажу и попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у 
звања наставника који се налази на wеб пор-
талу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.
rs. За попуну обрасца неопходно је да кан-
дидат има кориснички налог на www.npao.
ni.ac.rs, а уколико кандидат нема кориснички 
налог, неопходно је да се јави администра-
тору Факултета, на e-mail: savic.milos@ni.ac.
rs Ради благовременог отварања корисничког 
налога, кандидату се препоручује да се адми-
нистратору Факултета јави најкасније 24 сата 
пре истека конкурсног рока. Сву конкурсну 
документацију доставити у писаном и елек-
тронском облику, на ЦД-у. Неблаговремено 
приспеле пријаве и пријаве без комплетне 
документације сматраће се неуредним прија-
вама и неће бити разматране, о чему Факул-
тет доноси посебан закључак. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево
Општина Брус

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу 
са чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17 и 10/19, 6/20, 129/21) 
и то: 1) да има одговарајуће образовање 
прописано Законом и Правилником којим 
се прописује степен и врста образовања 
наставника и стручног сарадника у основној 
школи; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављење малолетног 
лица и родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за која није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености изнад наведе-
них услова и то тачке 1, 3-5 су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) при-
бавља се пре закључења уговора. Остало: 
наставник, у складу са члном 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за дговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисиплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдидсиплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стучне области или 
области педагошких наука. 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка „оста-
ло” мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију (поред горе наведене доку-
ментације и извод из матичне књиге рође-
них не старију од шест месеци), у овереној 
копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу школе. 

ОШ „ПРВИ МАЈ”
37220 Влајковци
Општина Брус

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду, кандидат треба да испуњава и усло-
ве у складу са чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 10/19, 
6/20, 129/21) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано Законом и Правил-
ником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарад-
ника у основној школи; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављење малолетног лица и родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за која није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности изнад наведених услова и то тачке 1, 
3-5 су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ за тачку 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора. Остало: наставник, у складу 
са члном 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за дговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисиплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдидсиплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стучне области или области 
педагошких наука. 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачке (1) одељка „остало” 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију не старију од шест 
месеци (поред горе наведене документа-
ције и извод из матичне књиге рођених), у 
овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве и приложена документација се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу школе. У складу 
са чл. 155 и 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 6/20, 129/21) прописано 
је да Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе и утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава, све остале фазе 
конкурса спроводе се искључиво на основу 
чл. 154 и 155 ЗОСОВ. Пријавни формулар 
са документацијом слати на адресу Основ-
на школа „Први мај” Влајковци, Влајковци 
бб 37220 Брус са назнаком „За конкурс” 
или лично у матичној школи у Влајковцима 
сваког радног дана од 7.00 часова до 14.00 
часова. За додатне информације контакт 
тел. /факс: 037/3830-233, e-mail: osprvimaj.
vlajkovci@gmail.com. 

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

16201 Орашац
тел. 064/9576-303

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

са 30% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, за 

рад у матичној школи у Орашцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно високо образовање сте-
чено на: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, под условом да су завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи за наставника физике; 
2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном високом образовању 
(уколико је кандидат стекао образовање по 
прописима који важе после 10. септембра 
2005. године доставља оверену фотокопију 
дипломе основних студија и оверену фото-
копију дипломе мастер студија); уверење о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
са холограмом или оверена фотокопија); 
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потврду одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику); 
кратку биографију – ЦВ. 

Чистачица
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад у матичној школи у Орашцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање (завршену основну шко-
лу); 2.да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (сведочан-
ство о завршеној основној школи); уверење 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
са холограмом или оверена фотокопија); 
потврду одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику); 
кратку биографију – ЦВ.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом доставља 
школи лично или поштом на адресу: Основ-
на школа „Јосиф Панчић” Орашац, 16201 
Манојловце, са назнаком „За конкурс” у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка, о чему ће бити обавештени на 

бројеве телефона или имејл адресе које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом 
и ученицима и обавља разговор са кандида-
тима са листе. Разговор са кандидатима ће 
се обавити у просторијама Основне школе 
„Јосиф Панчић” у Орашац, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве телефона или имејл адресе које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна коми-
сија сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од дана дос-
тављања образложене листе. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе уторком и четвртком од 09 
до 13 сати на телефон: 064/9576-303.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ” ТУПАЛЕ

16240 Медвеђа

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 122, 139 и 140 ста-
вови 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, други закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020, 129/2021); 
да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
струковне студије специјалистичке академ-
ске студије и то: 1) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдици-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области педагошких наука 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне односне стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има 
лиценцу односно стручни испит за наставни-
ка, педагога или психолога; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег степена образовања и васпитања; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 полног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну 

санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (албански језик); 
да има физичку, психичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис (фото-
копију) уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду о радном стажу најмање 8 годи-
на рада у области образовања и васпитања, 
не старије од 6 месеци; уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спроводјењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решења о одређивању притвора не старије 
од 6 месеци; уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; уверење о држављанству Репу-
блике Србије не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци; пријаву на конкурс са радном био-
графијом и прегледом кретања у служби; 
доказ о знању језика у ком се остварује обра-
зовно васпитни рад, албански језик. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се подносе на адресу: Основна школа „Зенељ 
Хајдини”, Тупале пут бр. 6, 16240 Медвеђа. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на број телефона 062/1764-716.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе 
– енглески језик (са 57,50% 

радног времена за рад у 
издвојеним одељењима у 
Бојнику и Власотинцу) и 

наставника предметне наставе – 
предузетништво (са 2,40% радног 

времена издвојеном одељењу у 
Власотинцу)

са 59,90% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана  
(породиљско одсуство)

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), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене одредбама члана 139, 140, 142 
и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС бр. 
88/2017, 27/2018 – I и II др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о усло-
вима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13 од 
29.07.2013. године и Правилником о степе-
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ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012. 15/2022); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе; протв правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик, односно да је 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; да има савладан 
програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагош-
ког асистента за рад са одраслима „Интеграл-
ни програм обуке за остваривање програма 
функционалног основног образовања одра-
слих” – Модул 1. Основне андрагошке вешти-
не и Модул 2 Обука наставника за оствари-
вање наставног плана и програма за ФООО 
– енглески језик, одговорно живљење у 
грађанском друштву, предузетништво (иза-
брани кандидат који нема савладан про-
грам обуке биће дужан да савлада програм 
у законском року). Потребна документа 
која кандидат треба приложити уз пријаву: 
попуњен пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете; пријаву која тре-
ба са садржи биографију кандидата (између 
осталог и податке: презиме и име, име оца, 
име мајке, девојачко презиме мајке, једин-
ствени матични број грађана, адресу стано-
вања, место рођења, девојачко презиме и 
контакт телефон); диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију, кандидати који су стекли ака-
демско звање мастер, односно дипломирани 
– мастер треба да доставе доказе о стече-
ном одговарајућем образовању и то: дипло-
му о стеченом образовању мастер, односно 
дипломирани мастер са додатком дипломи 
о положеним испитима, оригинал или ове-
рена фотокопија и – диплому 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 правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и да није утврђено дискрими-
наторно понашање, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од дана објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; доказ 
да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове (диплома издата на српском језику која 
се прилаже као доказ сматра се доказом о 
знању српског језика), кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику знање 
српског језика доказују потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да су поло-
жили испит из српског језика, оригинал или 

оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених на трајно важећем обрасцу, ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ о сав-
ладаном програму обуке за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са одраслима: 
„Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образо-
вања одраслих”- Модул 1. Основне андра-
гошке вештине и Модул 2. Обука наставника 
за остваривање наставног плана и програма 
за ФООО – енглески језик – оригинал или 
оверена фотокопија (пријава које не садржи 
наведени документ неће се сматрати непот-
пуном, 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 закљу-
чењауговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање (бла-
говременом пријавом сматраће се пријава 
која је предата у року утврђеном конкурсом, 
а потпуном пријавом сматраће се пријава 
која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове назначе-
не у конкурсу и то у оригиналу или овереној 
фотокопији). Фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање и таква пријава 
сматраће се непотпуном. Пријава са докази-
ма о испуњености услова конкурса могу се 
доставити лично школи радним даном од 
09.00 часова до 12.00 часова или препору-
ченом пошиљком на горе наведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за енглески језик”. 
Пријаве са достављеном документацијом се 
не враћају и задржавају се у архиви школе. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, биће 
упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба запошљавања применом 
стандардизованих поступака. О времену и 
месту психолошке процене кандидати ће 
бити обавештени телефоном који су навели 
у пријави. Конкурсна комисија школе обавља 
разговор са кандидатима са листе кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Разговор ће се обавити у просторија-
ма школе, а о времену обављања разговора 
кандидати ће бити обавештени телефоном 
који су навели у пријави. Кандидати ће пис-
мено бити обавештени о избору, у складу са 
законом. Све информације о конкурсу могу 
се добити лично у школи или на телефон: 
016/215-771.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник теоретске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана до 

повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са Правилником о 

врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 
и 02/17) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 8/13 и 2/17), односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање; 2) 
одговарајуће образовање за радно место 
наставника теоретске групе предмета: 1. 
дипломирани музичар, усмерење музички 
педагог; 2. дипломирани музички педагог; 3. 
дипломирани музичар – педагог; 4. профе-
сор солфеђа и музичке културе; 5. професор 
солфеђа; 6. мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички педагог; 
3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) 
да није правноснажном пресудом осуђивано 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да има држављанство Репу-
блике Србије; 6) да зна српски језик и језик 
на коме остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају у оригиналу или овере-
ном препису / фотокопији следећу докумен-
тацију: биографију (ЦВ); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
не старији од 6 месеци (уверење из МУП-а); 
диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању. Конкурсна комисија 
коју именује директор утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који су изабрани у ужи 
избор упућује у року од осам дана на прет-
ходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. О датуму 
провере психофизичких способности канди-
дати ће бити благовремено обавештени од 
стране школе. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата коју испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима, 
обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима на основу 
чега директор доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе кандида-
та. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
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и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат по коначности одлуке о 
избору кандидата, а пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Све инфор-
мације можете добити на телефон 016/248-
402. Пријаве на конкурс са пријавним форму-
ларом и траженом документацијом слати на 
горе наведену адресу или доставити лично у 
секретаријат школе. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
16231 Турековац
тел. 016/796-672

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122, став 2 и 5, 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. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама образовања и васпитања: високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1.1 студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 1.2 студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 
уз чега лице 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 про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да поседује 
дозволу за рад (лиценца) наставника однос-
но стручног сарадника; обуку и пложен испит 
за директора установе – лиценца за директо-
ра школе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора школе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
да има најмање осам (8) година рада на 
пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравственеу способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Изузетно ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 закона, 
за директора основне школе може да буде 

изабрано и лице које, уз испуњеност горе 
наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог Закона: 
високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника, обуку и положени испит за 
директора школе и најмање десец (10) годи-
на рада у установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања (члан 122 став 6 закона). Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022–у 
даљем тексту: Правилник), прописани су сте-
пен и врста образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: диплому о стеченом образовању у 
степену и врсти из Правилника (уколико је 
кандидат стекао мастер диплому прилаже 
се диплома основних академских студија); 
документ о положеном стручном испиту за 
наставника / стручног сарадника – лицен-
ца, документ о положеном стручном испиту 
за директора уставнове – лиценца за дирек-
тора (пријава која не садржи доказ о поло-
женом испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а уколико по рас-
писаном конкурсу буде изабрано лице које 
нема лиценцу за директора установе, буће 
у обавези да испит за директора положи у 
законском року); доказ о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима, лекарско уве-
рење – не старије од 6 месеци; доказ о нео-
суђиваности у смислу члана 139 став 1 тач. 
3) Закона, не старије од 6 месеци; доказ да 
није покретнута истрага нити се води посту-
пак пред надлежним судом, не старије од 6 
месеци; доказ о држављанству, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом); 
доказ о знању српског језика уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора о раду кандидата – извештај 
просветног саветника уколико га кандидат 
поседује (уколико у раду кандидата таквог 
надзора није било, кандидат доставља потвр-
ду да није вршен стручно-педагошки надзор 
у раду кандидата издат од стране свих уста-
нова у којима је кандидат радио). Уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
доставља и резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби (необавезно), доказе о 
својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); оквиран план рада 
за мандатни период од 4 године односно 
предлог програма рада директора школе. 
Сви наведени докази се достављају у ориги-
налу или овереној фотокопији. Достављена 
документација се не враћа кандидату. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-

времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат који достави неовере-
не копије докумената које прилаже сматраће 
се да је доставио непотпуну документацију. 
Кандидат уз својеручно потписану пријаву, 
преглед кретања у служби и својеручно пот-
писану сагласност за обраду личних података 
за потребе спровођења поступка конкурса и 
достављања истих надлежном министарству, 
биографске податке, предлог мера, орга-
низација и начин руковођења школом које 
би спровео као директор и конкурсну доку-
ментацију, доставља поштом или лично на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Турековац, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора 
школе”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон 016/796-672.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА 

ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Дубочица бб.

тел. 016/222-961

Оглас објављен 16.11.2022. године, у публи-
кацији „Послови” поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ”

16240 Медвеђа, Војводе Мишића 16

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за пријем у радни однос из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, васпитач, у 
складу са законом, на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне 
академске и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
одговарајуће више образовање; да има пси-
хичку, 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна срски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар, кандидати 
достављају и: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању; извод 
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из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију (не 
старије од шест месеци); уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а (не 
старије од шест месеци); уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика на којем се изводи васпитно 
образовни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Својеручно потписа-
не пријаве са контакт подацима и са потреб-
ном документацијом треба доставити поштом 
или предати лично на адресу Предшколска 
установа „Младост”, 16240 Медвеђа, Војводе 
Мишића 16, са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос”. Пријавом на оглас, кандидат 
даје сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. 
Кандидати који не буду изабрани документа-
цију могу преузети код секретара у ПУ „Мла-
дост”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара ПУ и преко телефона 
016/891-137.

ЛОЗНИЦА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

Спремачица
у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и да има одговарајуће образо-
вање: основно образовање – I степен стру-
чне спреме у складу са чл. 32 Правилника 
о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Вук Караџић” у Лозници. 
Члан 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прописује услове за 
пријем у радни однос, односно да у радни 
однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
запостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, 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 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете а потреб-
ну документацију, заједно са пријавним фор-
муларом и кратком биографијом достављају 
школи и то: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом или оверена фотокопија); 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању (потребно је доставити 
оверену фотокопију сведочанства / уверења 
о завршеној основној школи); извод из каз-
нене евиденције МУП-а надлежне полицијске 
управе да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити поштом или лично у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, са назнаком „Конкурс – не отварај”, на 
адресу школе. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежне установе неће се узи-
мати у разматрање као и неблаговремене и 
непотпуне пријаве. Телефон за информације: 
015/877-202.

НИШ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Српска и компаративна 
књижевност (Народна епска 

поезија и Књижевност у настави)

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Психологија (Педагошка 
психологија и Савремени 

теоријски модели и истраживања у 
развојној психологији)

УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање рад-
ног односа наставника прописани су Зако-
ном о високом образовању, Правилником о 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу, 
Ближим критеријумима за избор наставника 
и Статутом Филозофског факултета у Нишу. 
Конкурс је отворен петнаест дана од дана 
објављивања. Кандидати за избор настав-
ника подносе пријаву на конкурс у штампа-
ном облику и електронском облику (Wорд 
верзија, мејл адреса: pravna@filfak.ni.ac.
rs). Образац за пријаву преузима се са web 

портала Факултета http: //www.filfak.ni.ac.
rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-
u-zvanja или у Служби за опште и правне 
послове Факултета. Уз пријаву кандидати 
подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фотокопије 
диплома о завршеним нивоима студија, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом науч-
ном степену доктора наука или уверење о 
докторирању (оригинал или оверена фото-
копија), потврду о најмање три године педа-
гошког искуства у високошколској установи 
(за кандидате који поседују наведено иску-
ство), уверење надлежне полицијске управе 
да против њих није изречена правноснажна 
пресуда за кривична дела из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуња-
вању услова за избор у звање наставника 
који се налази на wеб порталу Универзите-
та у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање 
обрасца неопходно је да кандидат има корис-
нички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико 
кандидат нема кориснички налог потребно је 
да се јави Служби за опште и правне посло-
ве Филозофског факултета у Нишу (pravna@
filfak.ni.ac.rs). Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документа-
ције неће бити разматране.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

18000 Ниш, Вишеградска 33

Пројектант информатичке 
инфраструктуре

у Служби за наставу и науку 
Факултета, на одређено време  

до две године

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
и мастер академским студијама у обиму од 
најмање 300 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; најмање три године рад-
ног искуства у струци. Опис послова: спро-
води анализу информатичке инфраструктуре 
корисника и дефинисање пројектног задатка 
за њен редован развој, одржавање и рад; 
пројектује моделе интеграције рачунарске и 
мрежне опреме – сервера, рачунарских рад-
них станица, мрежне опреме, кабловских и 
радио веза; пројектује моделе интеграције 
системског софтвера и сервиса – опера-
тивних система, система за обезбеђивање 
информационо комуникационих сервиса 
електронске поште, интранета, интернета 
и других; пројектује моделе заштите и кон-
троле приступа и коришћења информатич-
ких ресурса и сервиса, као и модела израда 
резервних копија података; израђује интерна 
акта у области информационе безбедности; 
планира и учествује у избору, тестирању и 
имплементацији техничких, физичких и орга-
низационих мера заштите, опреме и про-
грама; примењује мрежна решења (интер-
нет рутирање, интернет приступ, контрола 
мрежног саобраћаја и др.); пружа техничку 
подршку корисницима информационих сис-
тема и сарађује са техничком подршком; 
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обавља и друге послове из делокруга рада 
Рачунарског центра. Сходно члану 17 Пра-
вилника о транспарентности запошљавања 
и рада запослених на Природно математич-
ком факултету у Нишу, лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу задужена 
је Марија Величковић у Служби за опште 
и правне послове чији је контакт телефон: 
063/11-29-772 Провера оспособљености, 
знања, вештина односно компетенција кан-
дидата започеће дана 21.12.2022. године у 
12.00 часова, у просторијама Природно-ма-
тематичког факултета Универзитета у Нишу, 
у улици Вишеградска 33. Проверу компетен-
ција кандидата вршиће комисија образова-
на решењем 1630/1-01 од дана 24.11.2022. 
године. Провера оспособљености, знања, 
вештина односно компетенција кандида-
та вршиће се увидом у достављене дока-
зе испуњавању услова конкурса, писаним 
путем, као и разговором са кандидатима. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити на адресу: Вишеградска 
33, 18000 Ниш, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву достави-
ти: биографију, доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, контакт телефон као и мејл адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Поступак пријема кандидата на 
основу овог конкурса спроводиће се у складу 
са члановима 15, 24 Правилника о транспа-
рентности запошљавања и рада запослених 
на Природно-математичком факултету у 
Нишу. 

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставе – 
наставник енглеског језика
за 64,44% радног времена, на 

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

одсутне запослене

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачке 1) 5), чланом 140 
став 1 и 2 чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона и 
услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима којима су уређивали 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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Обавезно образовање кандидата је образо-
вање из психолошких, педагошких, и мето-
дичних дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (који је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу). Кан-
дидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да има има образовање из прет-
ходног става; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у 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 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1), 5) доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Доказ 
о испуњености услова из тачке 1), 3)-5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Остали услови: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; дипломирани филолог англис-
та; дипломирани професор енглеског језика 
и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер филолог-англиста. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, 
односно на студијским групама/програмима: 
Језик, књижевност, култура, модул Енглески 
језик и књижевност; Енглески језик и књи-
жевност; Англистика, Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом. По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба 
да поднесе: попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (само учесник кон-
курса који је променио презиме односно име 
после издавања уверења, односно дипломе); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал уверење не старије од 6 месеци од 
дана објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
(оригинал не старији од 30 дана од дана 
објављивања конкурса); оригинал потврде 
Повереника за заштиту родне равноправ-
ности да није, у складу са законом утврђено, 
дискриминаторно понашање (оригинал не 
старији од 30 дана од дана објаве конкурса). 
(Захтев за издавање потврде учесник конкур-
са подноси Поверенику за заштиту родне 
равноправности у слободној форми на имејл: 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне рав-
ноправности Бул. краља Александра бр. 84, 
Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за пријем у радни 
однос 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 образо-
вању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију доказа о претходно завршеним 
основним академским студијама из области 
предмета, односно на студијским групама / 
програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом стра-
ном филологијом (само учесник конкурса 
који је стекао академско звање мастер); ове-
рену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о положеним испи-
тима из педагогије и психологије односно 
оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу 
(само учесник конкурса који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију доказа 
одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само 
учесник конкурса који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Лица 
која су образовање стекла у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона или су образовање стекли 
у систему војног школства или у иностран-
ству, као доказ о испуњености услова у 
погледу стеченог образовања, достављају 
оверену фотокопију решења министарства 
овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса. Уколико учесник 
конкурса не достави доказе из тачке 8) и 9) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат 
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који буде засновао радни однос по конкурсу, 
обавезан је да наведено образовање стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Услови за 
заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона и кандидате упућује на 
психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученици-
ма, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доставља је директору, а директор доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене лис-
те. Изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду, доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаву са документа-
цијом предати лично или послати поштом на 
адресу: Основна школа „Душан Радовић”, 
Ђердапска 45, 18000 Ниш са назнаком на 
коверти: Пријава за конкурс. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Школе и на телефон 018/206-880. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла на радном месту наставника разредне 
наставе, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: Учесник конкурса 
поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1), 5), 
чланом 140 став 1 и 2 чланом 142 став 1, 2 и 
4 Закона и услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима којима су 
уређивали високо образовање до 10. септем-

бра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кан-
дидата је образовање из психолошких, педа-
гошких, и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (који 
је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу). Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има има образовање 
из претходног става; да има психичку, 
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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачака 1), 5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из 
тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Остали услови: 
професор разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ – мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу. По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба 
да поднесе: попуњени пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (само учесник кон-
курса који је променио презиме односно име 
после издавања уверења, односно дипломе); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал уверење не старије од 6 месеци од 
дана објаве конкурса); оригинал доказа 
надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
(оригинал не старији од 30 дана од дана 
објављивања конкурса); оригинал потврде 

Повереника за заштиту родне равноправ-
ности да није, у складу са законом утврђено, 
дискриминаторно понашање (оригинал не 
старији од 30 дана од дана објаве конкурса). 
(Захтев за издавање потврде учесник конкур-
са подноси Поверенику за заштиту родне 
равноправности у слободној форми на мејл: 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне рав-
ноправности Бул. краља Александра бр. 84, 
Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за пријем у радни 
однос 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 образо-
вању, а за лица којима још није издата 
диплома оверену фотокопију уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва (само учесник конкурса који је образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о положеним испи-
тима из педагогије и психологије односно 
оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту односно испиту за лиценцу 
(само учесник конкурса који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију доказа 
одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само 
учесник конкурса који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Лица 
која су образовање стекла у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона или су образовање стекли 
у систему војног школства или у иностран-
ству, као доказ о испуњености услова у 
погледу стеченог образовања, достављају 
оверену фотокопију решења министарства 
овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса. Уколико учесник 
конкурса не достави доказе из тачке 7) и 8) 
пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу, 
обавезан је да наведено образовање стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Услови за 
заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона и кандидате упућује на 
психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
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од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученици-
ма, сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доставља је директору, а директор доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене лис-
те. Изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду, доставља уверење о психичној, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаву са документа-
цијом предати лично или послати поштом на 
адресу: Основна школа „Душан Радовић”, 
Ђердапска 45, 18000 Ниш са назнаком на 
коверти: Пријава за конкурс. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Школе и на телефон 018/206-880. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибариће, Тутин

тел. 020/821-110

Професор разредне наставе
у ИО у Старчевићу, на одређено време 

до повратка радника  
са неплаћеног одсуства,  

а најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање и да испуњава 
одређене услове, у складу са чланом 139 и 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да има држављанство 
Републике Србије, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнућа, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (настава се реализује на 
босанском језику). Предвиђена је претходна 
психолошка процена способности кандида-
та за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Уз пријаву 
кандидати подносе следећа документа: доказ 
о стручној спреми; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
да лице није кажњавано или осуђивано (за 
дела која су наведена); уверење да се не 
води кривични поступак и истрага, потвр-
ду или сертификат о знању језика на ком се 
настава реализује (настава је на босанском 
језику). Обавезно доставити доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (потврду, 

уверење и сл.) из члана 142 става 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(од најмање 30 бодова, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова). Лекарско 
уверење кандидати достављају приликом 
закључивања уговора о раду. Пријаве са 
документацијом слати у затвореној коверти 
на: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 Рибариће. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације могу се 
добити путем телефона 020/821-110.

ОШ „25. МАЈ” ДЕЛИМЕЂЕ
36307 Делимеђе, Тутин

тел. 020/452-991

1. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у 

Баћици, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 

дана, односно до повратка запослене 
са одсуства са рада ради посебне неге 

детета, а најкасније до 30.10.2026. 
године

Наставник босанског језика
у издвојеном одељењу школе у 
Мелају, 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: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 и чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима; неосуђиваност 
за кривична дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о 
познавању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе, о чему ће кандидати 
бити обавештени. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Пријаве са документима слати 

на горе наведену адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона 020/452-991.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник српског /  
босанског језика

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

одсуства

Наставник српског језика  
као нематерњег

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана до повратка запослене 

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139, 140, 142 и 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17), које је 
стекао на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но сручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мутидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у тајању од најмање четри године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; одго-
варајући степен и врсту образовања према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 
3/17). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дициплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплин и шест бодова прак-
се у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог Закона; држављан-
ство РС (уверење о држављаству-оригинал 
или оверену копију); психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за која 
је изречена казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривичма дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања и давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
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са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; кандидат попуњава пријавни фолму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Уз захтев потребно је доста-
вити: диплому или оверен препис дипломе о 
завршеном образовању; исправа коју издаје 
високошколска установа а којом доказује да 
је стекао образовање из психолошких, педа-
гошких и матодичких дициплина или доказ 
из високошколске установе да су у току сту-
дија положили испите из педагогије и пси-
хологије; уверење одржављаству (не старије 
од шест месеци), извод из МКР; уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење о 
неосуђиваности Основни суд и уверење о 
некажњавању МУП), потврда одговарајуће 
установе де је кандидат положио испит из 
српског и босанског језика (осим кандидата 
који су средње, више или високо образо-
вање стекли на српском и босанском јези-
ку, што доказује оригиналом или овереним 
преписом/фотокопијом дипломе за наведени 
ниво образовања). У поступку одлучивања 
о избору наставника, директор ће извршити 
ужи избор кандидата који ће бити упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
врши служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. О време-
ну и месту провере изабрани кандидати биће 
накнадно обавештени. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Авдо Међе-
довић”, 36300 Нови Пазар, Дубровачка 408. 
Контакт телефон: 020/5335-200.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

21467 Савино Село, Маршала Тита 55
тел. 021/2700-930

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 
20/2019, 6/2020 и 129/2021) а то су: 1) одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, наставник и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групепред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од нај-

мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из 
чл. 140 став 3 Закона за наставника основне 
школе, односно лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дат треба и: 2) да поседује дозволу за рад 
(положен стручни испит) за наставника, 
педагога, психолога; 3) да је савладао обуку 
и да има положен испит за директора устано-
ве (кандидат који нема положен испит дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност); 4) да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одо-
варајућег образовања; 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност са рад 
са децом и ученицима; 6) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7) да има 
држављанство Републике Србије; 8) да зна 
српски језик јер се на њему остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се школи. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља установи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља: диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (дозвола 
за рад, оригинал или оверену фотокопију); 
дозволу за рад директора, односно лиценцу 
за директора школе (ако је кандидат поседу-
је, оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) – оригинал или 
оверену фотокопију (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 

језику; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван 
за привредни преступ (не старије од 6 месе-
ци); потврду о радном искуству; извештај 
просветног саветника о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико је канди-
дат претходно обављао дужност директо-
ра установе); преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Напомена: уверење 
о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и уче-
ницима кандидат који је изабран доставља 
пре склапања уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за директора”. За потребне инфор-
мације обратити се секретару школе на теле-
фон: 021/2700-930.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ТРИФКОВИЋ”

21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено 

време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најкасније 

до 31.08.2023. године
3 извршиоца

Психолог
са 50% радног времена,  

на одређено време до повратка 
запослене са функције,  

а најкасније до 31.08.2023. године

Наставник физике
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције, а најкасније  

31.08.2023. године

Наставник српског језика
са 66,67% радног времена, на 

одређено време, до повратка одсутне 
запослене са породиљског боловања, 

а најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен струч-
не спреме прописане законом. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21 и 4/21); да има психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи за 
кандидате који су завршили основне студије 
у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; да има 
држављанство Републике Србије не старије 
од 6 месеци; да зна језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: попуњен формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених (не старије од шест месеци); 
доказ о неосуђиваности – извод из казнене 
евиденције, који издаје МУП Србије (не ста-
рији од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених не старији од 6 месеци, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће се оба-
вити у просторијама школе, а о месту и вре-
мену ће бити благовремено обавештени. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом, као ни пријаве оних кан-
дидата који не испуњавају услове у погледу 
образовања, врсте и степена стручне спреме. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе у канцеларији 
секретара ОШ „Коста Трифковић”, 21000 Нови 
Сад, Берислава Берића 2.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка 
Југословенске армије 18

тел. 021/6040-656

Васпитач
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: 1. психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
2. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. држављанство Републике Србије; 4. 
познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). У погле-
ду образовања, кандидат треба да поседује 
одговарајуће: а) високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, или б) високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању 
од три године, или в) више образовање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. На 
сајту Министарства просвете постављен је 
формулар који се попуњава приликом прија-
ве (формулар је доступан на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и прија-
ве пристигле електронском поштом неће се 
узимати у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати треба да приложе: доказ о 
неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела (из казнене евиденције МУП-а); доказ 
о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству); оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове за пријем у радни 
у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе који успуњавају услове за 
пријем у радни однос, 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 избо-
ру кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Ближе 
информације могу се добити код секретара 
установе на телефон 021/6040-656.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. АВГУСТ”
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1

тел. 021/826-020

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни усло-
ве прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правил-
ником о врсти и степену 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 и 2/22) и то: да 
има одговарајуће високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену копију извода из матич-
них књиге рођених; доказ о неосуђиваности 
– уверење из казнене евиденције да канди-
дат није осуђиван (уверење из МУП-а, не 
старије од 6 месеци); уверење из основног и 
вишег суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ кан-
дидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Конкурса комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Напомена: кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације, као и фотоко-
пије докумената које нису оверене, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на горе наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос ____ (навести радно место)”. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе радним данима од 
8.00-15.00 часова, лично или путем телефона 
021/826-020.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ 
САДУ

21000 Нови Сад, Јеврејска 7
тел. 021/529-225

1. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет 

савремена игра

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које, поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), испуњава и посебне услове прописа-
не одредбом чл. 139 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то 
да: 1. има одговарајуће образовање: високо 

образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, тако 
што мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са одредбом 
члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; послове наставника 
играчких предмета у балетској школи може 
да обавља лице које има најмање средње 
балетско образовање и 10 година играчке 
праксе, односно педагошког рада у складу са 
одредбом члана 141 ст. 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; врсту 
стручне спреме прописану Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у под-
ручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019, 14/2020 и 2/2021) чл. 11 ст. 1 тач. 
7 и то: (1) дипломирани педагог; (2) дипло-
мирани глумац; (3) дипломирани менаџер 
у уметности; (4) мастер педагог; (5) мастер 
драмски и аудивизуелни уметник; (6) мастер 
менаџер; (7) мастер културолог; (8) мастер 
професор физичког васпитања и спорта; 
(9) мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије; (10) специјалиста организа-
тор спортске рекреације; (11) специјалиста 
тренер. Лице из подтач. (1)- (11) ове тачке 
треба да има најмање средње балетско обра-
зовање за образовни профил играч савреме-
не игре и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада.

2. Корепетитор
у издвојеном одељењу школе у 

Кикинди

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које, поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), испуњава и посебне услове прописа-
не одредбом чл. 139 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то 
да: 1. има одговарајуће образовање: високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, тако 
што мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са одредбом 
члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; врсту стручне спреме 
прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној балетској 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 18/2013, 7/2020, 
8/2020 и 14/2022) и то: дипломирани музи-
чар пијаниста; дипломирани музичар чем-
балиста; дипломирани музичар оргуљаш; 
дипломирани музичар педагог; дипломирани 
музички педагог; мастер музички уметник, 
професионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус музички педа-
гог; мастер композитор; професор солфеђа 
и музичке културе; мастер музички уметник 
музичар у медијима; мастер музички умет-
ник, професионални статус акордеониста / 
хармоникаш.

3. Наставник играчких предмета  
у балетској школи предмет  

класичан балет
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (по 
основу избора за директора школе у 

првом изборном периоду)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које, поред општих услова 
предвиђених 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), 
испуњава и посебне услове прописане одред-
бом чл. 139 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, тако 
што мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са одредбом 
члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; послове наставника 
играчких предмета у балетској школи може 
да обавља лице које има најмање средње 
балетско образовање и 10 година играчке 
праксе, односно педагошког рада у складу са 
одредбом члана 141 ст. 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; врсту 
стручне спреме која је прописана Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника у основној балетској школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 18/2013, 7/2020, 8/2020 и 14/2022) 
чл. 2 ст. 1 тач. 1 и то: балетски играч; играч 
класичног балета; мастер педагог, са завр-
шеном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета; мастер 
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драмски и аудивизуелни уметник, са заврше-
ном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета; мастер 
менаџер, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класич-
ног балета; мастер културолог, са заврше-
ном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета; мастер 
професор физичког васпитања и спорта, 
са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног бале-
та; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета; специјалиста организатор 
спортске рекреације, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета; специјалиста тренер, са 
завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета; 
дипломирани историчар уметности, са завр-
шеном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета; мастер 
историчар уметности, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета. Лице са наведеном врстом 
стручне спреме треба да има и 10 година 
играчке праксе, односно педагошког рада.

ОСТАЛО: кандидат трена и да: 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз својеручно пот-
писану пријаву са биографијом доставити: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС; 
доказ о одговарајућем образовању (дипло-
му, уверење, доказ о стечених 10 година 
играчке праксе, односно педагошког рада 
и др.); доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела наведена под тач. 3 овог конкурса 
(уверење из казнене евиденције МУП-а РС и 
уверење надлежног суда које није старије од 
6 месеци); доказ о држављанству (уверење 
које није старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ је приложе-
на диплома о стеченом образовању на српс-
ком језику, али уколико је диплома стечена 
на другом језику, доказ је јавна исправа о 
средњем или вишем образовању на српс-
ком језику или доказ да је положен испит 
о знању српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе); извод МК 
рођених (са холограмом) и фотокопију лич-
не карте. Докази о испуњености услова под 
редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ под ред-
ним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. У 
пријави обавезно навести контакт телефон. 

Докази који се прилажу морају бити у ориги-
налу или оверени преписи / фотокопије. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Информације о конкурсу 
се могу добити од секретара школе путем 
телефона: 021/529-225. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса достави-
ти непосредно или путем поште на адресу: 
Балетска школа у Новом Саду, поштански 
преградак 261, 21102 Нови Сад са назнаком 
„Пријава на конкурс”. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

1. Наставник у звању доцента  
за ужу научну област Механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Техничка механика или Машин-
ско инжењерство или Мехатроника или Био-
медицинско инжењерство или Грађевинско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента  
за ужу научну област Примењено 

софтверско инжењерство
са 10% радног времена, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 

ужу научну област Аутоматика и 
управљање системима

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-

дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 

ужу научну област Теоријска и 
примењена математика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области примењена математика или мате-
матичке науке, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 

ужу научну област Производни и 
услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент, да је претходне сте-
пене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високош-
колској установи, као и услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзи-
тету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

6. Наставник за ужу научну област 
Електрична мерења, метрологија и 

биомедицина
у звању ванредног професора  
на одређено време од 5 година  

или редовног професора  
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
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не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

7. Наставник за ужу научну 
област Аутоматика и управљање 

системима
у звању ванредног професора  
на одређено време од 5 година  

или редовног професора  
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

8. Наставник за ужу научну област 
Људски ресурси и комуникације

у звању ванредног професора  
на одређено време од 5 година  

или редовног професора  
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни степен доктора нау-
ка, односно одбрањена докторска дисерта-
ција из области Индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент или психолошке 
науке, да је претходне степене студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника 
о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критерију-
мима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

9. Наставник за ужу научну 
област Планирање, регулисање и 

безбедност саобраћаја
у звању ванредног професора  
на одређено време од 5 година  

или редовног професора  
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Саобраћајно инжењерство или 
Архитекутра (ТТ), да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-

ској установи, као и услови прописани чла-
ном 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 14 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о 
минималним критеријумима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

10. Наставник за ужу научну 
област Машине, алатке, 

технолошки системи, 
аутоматизација поступака 

пројектовање
у звању ванредног професора  
на одређено време од 5 година  

или редовног професора  
на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Машинско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са про-
сечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 
3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факулте-
ту техничких наука у Новом Саду.

11. Сарадник у звању асистента 
са докторатом за ужу научну 

област Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни назив доктора наука, 
односно доктора уметности или одбрање-
на докторска дисертација, из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, Електротехничко и рачунарско 
инжењерство или Машинско инжењерство 
или Мехатроника као и услови прописани 
чланом 13 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

12. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Ливење, 

термичка обрада, инжењерство 
површина и нанотехнологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Машинско инжењерство и 
студент је докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 (осам) или 
завршене магистарске студије из области 
Машинско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона 
о високом образовању, чланом 156 Стату-
та Универзитета у Новом Саду, чланом 164 
Статута Факултета техничких наука у Новом 
Саду и чланом 12 Правилника о минималним 

условима за избор наставника и сарадника 
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Рачунарска 

техника и рачунарске 
комуникације

са 70% радног времена,  
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачу-
нарско инжењерство или и студент је док-
торских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 (осам) или завршене магис-
тарске студије из области електротехничко 
и рачунарско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона 
о високом образовању, чланом 156 Стату-
та Универзитета у Новом Саду, чланом 164 
Статута Факултета техничких наука у Новом 
Саду и чланом 12 Правилника о минималним 
условима за избор наставника и сарадника 
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и 

информатика
са 80% радног времена,  

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степе-
на, односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање осам 
(8) из области Елекротехничко и рачунар-
ско инжењерство или ИМТ (Информациони 
инжењеринг) или ИМТ (Информациони и 
аналитички инжењеринг) и уписане мастер 
академске студије или специјалистичке ака-
демске студије, као и услови прописани чла-
ном 83 Закона о високом образовању, чла-
ном 155 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 163 Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду. 

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија, за дипломе стече-
не у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошколске 
исправе; фотокопирану или очитану личну 
карту; потврду о оцени резултата педагош-
ког рада-мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; потвр-
ду из МУП-а да кандидат није правоснажно 
осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви; фотокопије објављених научних, однос-
но стручних радова у научним часописима, 
зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, однос-
но признатих уметничких остварења, ори-
гиналних стручних остварења (пројеката, 
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студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практи-
кума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју 
се бира; доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, 
оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у 
завршним радовима на специјалистичким, 
мастер и докоторским академским студијама. 
За избор у звање сарадника у настави при-
ложити и: потврду да је кандидат студент 
мастер академских студија или специјалис-
тичких академских студија. За избор у звање 
асистента приложити и: потврду да је кан-
дидат студент докторских студија. Уколико 
кандидат поседује диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да 
кандидат има прихваћену тему докторске 
дисертације, односно докторског умнетнич-
ког пројекта. За избор у звање: доцента, ван-
редног професора или редовног професора 
приложити и: попуњен електронски образац: 
Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje 
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/45-
izbor-u-zvanje/261-obrazac-izbor-u-zvanje
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: 
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава неопходно је прило-
жити доказ у форми одлуке, решења, потвр-
де и сл. За чланство у удружењима, одбори-
ма, органима управљања и сл., неопходно 
је доставити потврду надлежних институ-
ција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе 
у звања, неопходно је доставити решење о 
именовању комисије. За учешће у програм-
ским и организационим одборима скупова, 
неопходно је доставити потврду о учешћу 
или навести линк са сајта институције на ком 
се јасно види кандидатово учешће у раду. 
За избор у звање редовног професора, као 
доказе о цитираности обавезно је доставити 
потврду Матице српске, поред које кандидат 
може доставити и друге доказе (научне радо-
ве у којима се види цитираност, одштампану 
листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је научни 
рад који представља услов за избор у звање 
наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са 
подацима о називу чланка, ауторима и завр-
шеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за 
стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на сна-
гу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4
тел. 021/2931-377

Педагошки асистент
за ученике и децу ромске 

националности

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, 
познавање ромског језика и савладан про-
грам обуке за педагошког асистента. Рок за 

пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; доказ о образовању из пси-
холошких, 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 лицен-
цу или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије; уверење о држављан-
ству, оверен препис / фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис / 
фотокопију; доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
уверење 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; лекарско уверење (уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) 
доставља се пре закључења Уговора о раду. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на горе наведену адресу. Контакт телефон: 
021/2931-377.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1. Ванредни професор за 
ужу научну област Генетика, 

оплемењивање биљака и 
семенарство

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област.

2. Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Хербологија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област.

3. Доцент за ужу научну област 
Пољопривредна техника

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област.

4. Асистент за ужу научну област 
Пољопривредна техника

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер 
пољопривредна техника) или Факултет тех-
ничких наука одговарајућег смера.

5. Асистент за ужу научну област 
Генетика, оплемењивање биљака и 

семенарство
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: пољопривредни или природномате-
матички факултет одговарајућег смера.

6. Асистент за ужу научну област 
Оплемењивање, репродукција и 

биотехнологија животиња
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (смер 
сточарство, ветеринарска медицина).

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. 
закон, 11/2021 – аут. тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) у складу са којим ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави 
доказ о испуњености услова по овом кон-
курсу: краћу биографију са библиографијом, 
списак научних и стручних радова као и 
доказе о њиховом објављивању, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми. За наставна 
звања (доцент, ванредни или редовни про-
фесор) кандидати треба да попуне електрон-
ски образац који се налази на сајту Универ-
зитета Нови Сад https: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje (исти доставити на мејл opstasluzba@
polj.uns.ac.rs. (у року предвиђеном за пријаву 
кандидата). За сваку одредницу који попуња-
ва кандидат у обрасцу неопходно је прило-
жити и доказ, у виду одлуке решења или 
потврде. За сарадничка звања (асистент, 
сарадник у настави) поред, биографских 
података, научних и стручних радова као и 
доказе о њиховом објављивању, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, доставити 
и уверења о наставку студија. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за подношење пријава по овом 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве достављати на адресу: Универзи-
тет у Новом Саду Пољопривредни факултет 
(„За конкурс”) 21000 Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића 8.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И 
ПСИХОЛОГИЈУ ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633 

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке,  
ужа научна област Психологија

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и 
испуњеност услова прописаних чланом 74 
Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 
73/2018 и 67/2019 и 6/2020 – др. закони) за 
избор у звање наставника. Посебан услов за 
горе наведено радно место је да кандидат 
има одговарајуће компетенције у педагошком 
раду из одговарајуће научне области. Поред 
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услова предвиђених Законом о високом обра-
зовању, кандидат треба да испуњава и усло-
ве предвиђене Статутом Факултета за спорт 
и психологију ТИМС Нови Сад и Правилни-
ком о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника и сарадника Факултета за 
спорт и психологију ТИМС Нови Сад.

Информатичар
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије, позна-
вање рада на пословима вођења и одржа-
вања информационог система. Пожељно је и 
знање графичког и wеб дизајна.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса радну биографију, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фото-
копије диплома свих нивоа студија, фотоко-
пију личне карте, уверење о некажњавању 
издато од стране надлежног државног орга-
на, уверење да није осуђиван/а за кривична 
дела као ни да се пред надлежним органима 
не води кривични поступак против кандида-
та, списак објављених научних радова и да 
достави саме радове. Пријаву са наведеним 
доказима о испуњењу услова конкурса сви 
кандидати могу послати на адресу: Факул-
тет за спорт и психологију ТИМС Нови Сад, 
Радничка бр. 30а, Нови Сад, са назнаком за 
конкурс. Информације у вези са конкурсом 
се могу добити на број телефона: 021/530-
633 или 021/530-231, сваког радног дана од 
10: 00-13: 00 часова. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село 

Маршала Тита 75

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабра-
но лице које испуњава услове из чл. 122, 
139, и 140 ст 1 и 2, Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 24/20, 
129/21) и то: да има одговарајуће високо 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника у основној школи, односно педа-
гога или психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, сте-
чено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2)на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; Лице из тачке 1) 
под тачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, као 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; да има најмање осам година радног 
стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога (лицен-
ца или стручни испит); да има положен испит 
за директора школе (изабрани кандидат је 
дужан да положи испит за директора шко-
ле у законом прописаном року). Уколико се 
на конкурс не пријави лице које испуњава 
услове из чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за дирек-
тора школе може бити изабрано лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва, има одговарајуће образовање из чл. 140 
ст. 3 ЗОСОВ на студијама првог степена ОАС, 
односно СС и ССС, студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем и најмање 
10 година рада у школи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс (формулар 
се налази на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја), 
доставља биографију са прегледом кретања 
у служби и предлогом и програмом рада. 
Докумената која се достављају уз пријаву на 
конкурс морају бити оригинали или оверене 
копије, не старије од 6 месеци, и то: дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага, уве-
рење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
уверење Привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности 
сва 3 уверења не старија од 6 месеци; уве-
рење о држављанству Републике Србије (у 
оригиналу или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију важеће 
личне карте или очитане биометријске личне 
карте; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад српски 
језик (само кандидат који образовање није 
стекао на српском језику); потврда о радном 
искуству најмање 8 година радног искуства у 
области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверења 
о положеном испиту за директора (пријава 
која не буде садржала уверење о положеном 
испиту за директора школа неће се сматрати 

непотпуном, а изабрани кандидт ће бити у 
обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месе-
ци у оригиналу или овереној копији. Осим 
утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени доказ о резултату 
стручно педгошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника). Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно пед-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или у овереним фотокопијама не 
старијим од шест месеци. Копије, чија је 
овера старија од 6 месеци неће се узети у 
разматрање и пријава ће се сматрати непот-
пуном. Пријаве на конкурс, са доказима о 
испуњености услова, доставља се лично или 
поштом на адресу школе ОШ „Жарко Зрења-
нин” 26314 Банатско Ново Село, Маршала 
Тита 75, са назнаком „Конкурс за директора” 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити у Секре-
таријату школе и путем телефона на број  
013/615-003.

ПИРОТ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА НИШ
ОДСЕК ПИРОТ

Асистент
на одређено време од три године,  

за ужу стручну област  
Рачунарство и информатика

УСЛОВИ: за избор сарадника у звање асис-
тента и пријем у радни однос: подаци о 
потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама односно компетенцијама 
оцењиваће се у изборном поступку. Кандидат 
не сме бити правоснажном пресудом осуђи-
ван за кривична дела из чл. 72 став 4 Закона 
о високом образовању (кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у високошколској установи); 
завршене студије другог степена у области 
за коју се бира на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивален-
тан научни, односно стручни назив у области 
за коју се бира стечен у иностранству, 
нострификован у Републици Србији; канди-
дат мора да је сваки од претходних нивоа 
студија завршио просечном оценом најмање 
осам (8). Кандидат треба да има статус сту-
дента на докторским студијама у области за 
коју се бира, односно магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Способност за наставни рад, радно иску-
ство и референце сарадника утврђиваће се 
у складу са чл. 84 Закона о високом образо-
вању, Статутом АТВСС и чл. 9 Правилника о 
избору у звање и заснивању радног односа 
наставног особља АТВСС (Пречишћен текст 
бр. 01-1/149-7 од 18.02.2022. год., 01-1/855-
2 од16.09.2022. год.). Кандидати на конкурс 
достављају: пријаву на конкурс; биографске 
податке; класификоване објављене науч-
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но-стручне радове припремљене по општим 
библиографским принципима, односно по 
упутствима за цитирање литературе у науч-
ним часописима; релевантне научно-стручне 
радове; оверене дипломе о одговарајућој 
стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење 
надлежне полицијске управе да против кан-
дидата није изречена пресуда за кривична 
дела из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању; друге доказе прописане чла-
ном 84 Закона о високом образовању и чла-
ном 9 Пречишћеног текста Правилника о 
избору у звање и заснивању радног односа 
наставног особља Академије техничко-вас-
питачких струковних студија (бр. 01-1/820-7 
од 01.12.2021. год., 01-1/867-4 од 16.12.2021. 
год., 01-1/55-6 од 28.01.2022. год.) објављен: 
www.akademijanis.edu.rs. Пријаве се подно-
се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. на 
адресу: Академија техничко-васпитачких 
струковних студија, 18000 Ниш, Београдска 
18, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИША ЖИВАНОВИЋ”
12253 Средњево, Маршала Тита 12

Оглас објављен 23.11.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1015), исправља се за 
радно место наставник технике и технологије 
са 20% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са функције, и исправно 
треба да стоји:

Наставник технике и технологије
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са 
функције

У осталом делу, текст конкурса остаје непро-
мењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб.

Наставник енглеског језика
за рад у централној школи у Кучеву 

и издвојеним одељењима школе 
у Нересници и Буковској реци 
(комбинована одељења од два 

разреда) и Церемошњи (комбиновано 
одељење од три разреда), на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закони, 6/2020 и 129/2021) и 
то: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закони, 6/2020 и 129/2021), као 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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, 10/2022); да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у 
радни однос у установама образовања и вас-
питања), а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар, кандидати достављају 
следећу документацију: од стране кандида-
та потписану пријаву на конкурс са кратком 
биографијом; извод из матичне књиге рође-
них издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци од дана објаве конкурса); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; лица која су стекла звање мас-
тер достављају још и оверену фотокопију 
дипломе којом потврђују да имају заврше-
не основне акадамске студије студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене еви-
денције – доказ о неосуђиваности са прав-
ним последицама у смислу одредбе чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија не старији од 6 месеци од 
дана објаве конкурса); оригинал или овере-
ну фотокопију доказа / потврду Повереника 
за заштиту равноправности Републике Србије 
да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверена фотокопија не старији од 
6 месеци од дана објаве конкурса). Захтев за 
издавање наведене потврде учесници кон-
курса подносе у слободној форми писаним 
путем на адресу: Повереник за заштиту рав-
ноправности, Београд, Булевар краља Алек-
сандра бр. 84 или путем имејла poverenik@
ravnopravnost.gov.rs; доказ о знању језика на 
којем изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; доказ пред-
ставља потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани канди-

дат ће доставити пре закључења уговора о 
раду (лекарско уверење). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати у року 
од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од 
достављања образложене листе. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном документацијом и 
копијама докумената која нису оверена од 
стране надлежног органа, неће бити узете у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова (потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом), у затворе-
ној коверти, предати лично у школу радним 
даном од 08.00 до 14.00 часова или путем 
поште доставити на адресу школе, са назна-
ком „За конкурс за радно место ____”. Кон-
такт телефон: 012/850-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), а 
то су: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3. да има обуку и положен испит за директо-
ра установе; 4. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
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образовања; 5. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, за директора основне школе може 
бити изабрано и лице које уз испуњеност 
осталих горе наведених услова има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, за наставника те врсте 
школе, да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању за наставника основне школе, педагога 
или психолога; оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, оригинал потврду о дужи-
ни радног стажа на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност), 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци од дана објаве конкурса), 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српс-
ког језика (оверену фотокопију потврде дос-
тавља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику у виду 
доказа да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе), уверење из казнене евиденције 
надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 

оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци од дана објаве конкурса), оригинал или 
оверену фотокопију доказа – потврду Пове-
реника за заштиту равноправности Републи-
ке Србије да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија не 
старији/а од 6 месеци од дана објаве конкур-
са). Захтев за издавање наведене потврде 
учесници конкурса подносе у слободној фор-
ми писаним путем на адресу: Повереник за 
заштиту равноправности, Београд, Булевар 
краља Александра бр. 84 или путем имејла: 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs, биографију 
са кратким кретањем у служби, уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) уколико 
га кандидат поседује (фотокопија), лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уго-
вора о раду), попуњен и одштампан пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете Републике Србије. Директора именује 
министар. Министар бира директора у року 
од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио школски одбор (у складу 
са одредбама члана 123 Закона о основама 
система образовања и васпитања) и доноси 
решење о именовању директора, о чему шко-
ла обавештава сва лица која су се пријавила 
на конкурс. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављати у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за директора”, на адресу 
школе. Потребну документацију доставља-
ти путем препоручене пошиљке или лично 
у канцеларију секретара школе од 08.00 до 
13.00 часова. Контакт телефон: 012/852-501. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел. 033/712-860

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1) 
да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога или 
психолога школе стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-

нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих, горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 овог закона, тј високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више 
образовање за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 6) да 
има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника; 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8) да има обуку и положен 
испит за директора установе.

ОСТАЛО: уз пријаву и попуњен и одштампан 
пријавни формулар (са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), кандидат је у обавези 
да приложи: оверен препис / оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис / ове-
рену фотокопију документа о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
за наставника, односно стручног сарадника; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу за директора установе 
образовања и васпитања (уколико га кан-
дидат поседује); оригинал / оверену фото-
копију потврде о радном стажу, најмање 8 
година рада у области образовања и вас-
питања (не старију од 6 месеци); оригинал 
/ оверену фотокопију уверења Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није 
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осуђиван правоснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, и за кога није, у скаду са Зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал / оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал / оверену фотокопију лекарског 
уверења о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци); извештај просвет-
ног саветника о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата, уколико је 
вршен надзор, у супротном доставити потвр-
ду да стручно-педагошки надзор кандида-
та није вршен; кандидат који је претходно 
обављао функцију директора школе дужан 
је да достави резултате стручно педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања уколико је вршено спољашње вредо-
вање, у супротном доставити потврду да у 
периоду његовог мандата није вршен струч-
но-педагошки надзор школе; пријаву на кон-
курс, са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби, поседовању организацио-
них способности и кратким прегледом про-
грама рада за време мандата директора шко-
ле; доказ о знању српског језика, на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директо-
ра школе, дужан да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, у скаду 
са условима прописаним Законом. Пријаве 
на конкурс се подносе у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директо-
ра школе”, путем поште, на горе наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 10.00 до 13.00 часова, на телефон: 
033/712-860.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
Карајукића Бунари

1. Стручни сарадник  
– школски психолог

на одређено време преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова 
предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/19-аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и услове за пријем у радни 
однос прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1. да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20 
и 129/21), као и према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), и то: да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 

1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
босански језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који преузима на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља следећу документацију: 
оверен препис или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља пре закључења уго-
вора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања кандидат прибавља у надлежној 
полицијској управи МУП-а – не старије од 
6 месеци, у оригиналу или овереној копији; 
уверење о држављанству РС – оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ о знању српског 
језика као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, доказ о позна-
вању босанског језика као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
босанском језику, кандидат доставља у виду 
потврде или уверења да је положио испит из 
босанског језика по програму одговарајуће 
високо-школске установе. Конкурс спрово-
ди комисија коју именује директор у скла-
ду са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 

надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става, а директор школе 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Тражена документа достављају се у 
оригиналу или овереној копији, лично или 
послати у затвореној коверти на адресу ОШ 
„Рифат Бурџовић Тршо”, 36313 Карајукића 
Бунари, Тутинска 131, са назнаком „За кон-
курс – стручни сарадник – школски психо-
лог”. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Телефон за инфор-
мације: 062/474-807 (директор школе).

ПРОКУПЉЕ

ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ 
ТАТКО”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

e-mail: nstatko@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
то: да поседује одговарајуће образовање из 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педаго-
га и психолога, стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит; да је прошао обуку 
и положен испит за директора установе; да 
има најмање осам 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 осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни 
преступ или кривично дело за које је изре-
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чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона, дужност директо-
ра основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС), кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању (овера 
дипломе не старија од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (овера 
уверења не старија од 6 месеци); потврду да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; радну 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; уверење о држављанству Републи-
ке Србије и извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију, не 
старију од 6 месеци); доказ о знању српског 
језика на ком се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); доказ о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела (не ста-
рији од 30 дана); лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци); доказ о стеченом звању уколи-
ко га је кандидат стекао; уверење основног 
суда да против лица није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога (издато након објављивања кон-
курса); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања; уверење прив-
редног суда да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или 
фотокопија не старија од 30 дана); оквирни 
план рада директора за време мандата; уве-
рење о положеном испиту за директора уста-
нове, оригинал или оверену фотокопију (ако 
га кандидат поседује). 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 пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаву на 
конкурс, заједно са потребном документа-

цијом, доставити школи лично или на горе 
наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

СМЕДЕРЕВО

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3

тел. 026/617-383

Предметни наставник за 
извођење наставе изборног 

програма методологија научног 
истраживања

са 16 сати недељно на одређено време 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 
1) поседовање одговарајућег високог обра-
зовања, и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005; кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022.); 2) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); 3) неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 4) поседовање држављанства 
Републике Србије; 5) знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије (оверен 
препис или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-вас-
питни рад); уверење о неосуђиваности за 
наведена кривична дела (оригинал или ове-
рену фотокопију), не старије од 6 месеци. 
Образац пријаве под називом „Формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са траженом пратећом 
документацијом доставити на адресу шко-
ле или предати непосредно у секретаријату 

школе, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место наставника изборног програма 
методологија научног истраживања”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Све ближе информације могу 
се добити на телефон: 026/617-383 и путем 
електронске поште: skola@gimnazijasd.edu.rs.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

Наставник предметне наставе 
за наставне предмете физика и 

техничка физика
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
функције в.д. директора, са 45% 

радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то да: 1. 
поседује одговарајуће образовање у складу 
са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022), Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обра-
да метала („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник, број 4/2022); 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: диплому о стечено-
модговарајућемобразовању, и то: за радно 
места наставника: диплому о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основамасистемаобразовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка из општео бразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветнигласник”, 
бр. 4/2022); Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник, 
4/2022), извод из матичне књиге рођених; 
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уверење о држављанству РепубликеСрбије. 
Доказ да кандидат није осуђен правноснаж-
ном пресудом закривично дело утврђено у 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама-
системаобразовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. законик, 
10/19, 6/20 и 129/21) и то: уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, 
односно да се не води кривични поступак; 
уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности; доказ о познавању српског језика 
и језика накојем се остварује образовно–
васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Доказ о 
непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење од Повереника за заштиту равноп-
равности, да против кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање). Сви докази о 
испуњености услова из конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, однос-
но лекарско уверење надлежне установе, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Све исправе, односно докази морају бити у 
оригиналу или оверене у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 
87/18) и не могу бити старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију тј. доказе о испуње-
ности услова, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи 
(поштом или лично) у затвореној коверти са 
назнаком пријаве на конкурс за радно место 
наставника предметне наставе за предмете 
физика и техничка физика, у року од осам 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотупуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се 
подносе на адресу: Техничка школа „Нико-
ла Тесла”, 11320 Велика Плана, Војводе 
Мишића 3. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на тел.  
026/513-859.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник физике
са 20% радног времена на одређено 
време, ради замене запослене којој 

мирује радни однос, због именовања 
на функцију вршиоца дужности 

директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следће 
услове: одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник 
бр”, бр. 4/2022 и 14/2022), 25. професор 
физике, 26. дипломирани физичар, 27. 
дипломирани астрофизичар, 28. дипломира-
ни инжињер физике, смер индустријска 
физика, 29. дипломирани физичар за општу 
физику, 30. дипломирани физичар за при-
мењену физику, 31. професор физике за 
средњу школу, 32. дипломирани физичар – 
истраживач, 33. дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, 34. 
дипломирани физичар за примењену физику 

и информатику, 35. дипломирани физичар – 
медицинске физике, 36. дипломирани профе-
сор физике – мастер, 37. дипломирани физичар 
–мастер, 38. дипломирани физичар – мастер 
физике – метеорологије, 39. дипломирани 
физичар – мастер физике – астрономије, 40. 
дипломирани физичар – мастер медицинске 
физике, 41. дипломирани професор физике 
– хемије – мастер, 42. дипломирани профе-
сор физике – информатике – мастер, 43. 
дипломирани физичар – професор физике – 
мастер, 44. дипломирани физичар – тео-
ријска и експериментална физика – мастер, 
45. дипломирани физичар – примењена и 
компјутерска физика, 46. дипломирани физи-
чар – примењена физика и информатика, 47. 
мастер физичар, 48. мастер професор 
физикe. Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским 
програмима из области физике. Кандидати 
морају испуњавати и посебне услове за 
пријем у радни однос предвиђене чланом 139 
и члана 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да имају 
држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминитарно пона-
шање, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, сматраће се 
да кандидат има поменуто образовање и уко-
лико достави доказ да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије, или 
доказ да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, да имају има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (наведени доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран по конкур-
су, а пре потписивања уговора о раду), знају 
српски језик – језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интеренет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани 
својеручно потписани пријавни формулар са 
назнаком да се конкурише на одређено рад-
но место (назначити за које се радно место 
конкурише), кандидат школи заједно са 
одштампаним пријавним формуларом прила-
же и следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, 
Правилником и овим конкурсом, за радно 
место за које се конкурише и то: краћа био-
графија, оригинал или оверену фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал или оверена фотокопија) – не старије од 
шест месеци; доказ о неосуђиваности канди-

дата, за наведена кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење 
из СУП-а) – оригинал или оверена фотоко-
пија уверења не старије од шест месеци; 
доказ о постојању дискриминаторног пона-
шања (уверење Повереника за заштиту рав-
нопавности, да против кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање – ори-
гинал или оверена фотокопија – не старије 
од шест месеци; доказ да кандидат није под 
истрагом (уверење из суда), да против кан-
дидата није спроведена истрага нити кривич-
ни поступак – оригинал или оверена фотоко-
пија – не старије од шест месеци; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оригинал или ове-
рена фотокопија потврде), сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије, или 
доказ да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу (оригинал или оверена 
фотокопија). За кандидате које ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142 
став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу, доказ да канди-
дат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ су обавезни да доста-
ве само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику – доказује се потвр-
дом одговарајуће образовне установе да је 
кандидат положио испит из српског језика, 
оригинал или оверена фотокопија). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је непосредном преда-
та школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата 
пошти у облику препоручене пошиљке.Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, рок истиче првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве за избор у складу са Законом и овим кон-
курсом. Наведена документа не смеју бити 
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа 
као доказ да су верне оригиналу. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Комисија ће кандидате који уђу у 
ужи избор упутити на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима, који ће вршити надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизована-
них поступака, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем имејла или бројева теле-
фона које су навели у својим пријавама. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
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однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени. Коми-
сија сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору школе у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана достављања 
образложене листе кандидата од стране 
комисије. Лице које буде изабрано по кон-
курсу, дужно је да приложи доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Својеручно потписане пријаве на кон-
курс се достављају лично или поштом, на 
адресу: Економско –угоститељска школа „Вук 
Караџић”, 11320 Велика Плана, Момира 
Гајића 12, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу можете добити од 
секретара школе путем телефона на број 
026/516-247.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”
11420 Смедеревска Паланка 

Војводе Степе 20
тел. 026/317-196

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122 став 2 и 5, чланом 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и то: да има стечено одговарајуће 
високо образовање за наставника основне 
школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога, стечено 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 пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз које кандидат мора да 
има претходно завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника (лиценцу), 
односно положен стручни испит, да има обу-
ку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност), 
да има доказ о резултату стручно педагош-
ког надзора о свом раду (извештај просвет-
ног саветника), кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе дужан 
је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, 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 осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно васпитни рад. Уз одштампан 
и попуњен пријавни формулар кандидат тре-
ба да приложи следеће доказе у оригиналу 
или оверену фотокопију: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија не старија од шест месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); уве-
рење о положеном стручном испиту однос-
но испиту за лиценцу наставника и стручног 
сарадника; доказ о познавању српског јези-
ка на ком се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику 
у виду доказа да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; доказ о радном искуству у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ (лекарско уверење) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима – не старије од шест 
месеци, уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведе-
на у условима конкурса – не старије од шест 
месеци, уверење надлежног суда да против 
њега није покренут кривични поступак – не 
старије од шест месеци, доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако 
га кандидат поседује; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле (ако га кандидат поседује), оверен препис 
/ фотокопију лиценце за директора устано-
ве (ако је кандидат поседује), биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе 
у предстојећем мандатном периоду, потвр-
ду издату од стране повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторско понашање из члана 
139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старија од 3 
месеца). Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву на кон-
курс, заједно са потребном документацијом, 
односно доказима о испуњавању услова за 
директора Школе, заинтересовани канди-
дат доставља у назначеном року, лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Херој Иван 
Мукер” Смедеревска Паланка, Војводе Степе 
20, 11420 Смедеревска Паланка, у затворе-
ном коверту са назнаком „Конкурс за дирек-
тора”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе на телефон: 
026/317-196

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

11320 Велика Плана 
Булевар Деспота Стефана 38

тел. 026/514-104

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. образовање за васпитача стече-
но на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и спе-
цијалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
у периоду од 10. септембра 2005. године до 
07.октобра 2017. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; обра-
зовање за васпитача на студијама првог сте-
пена васпитачке струке (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање; 
2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом; 3. неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примања или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међунардним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи 
и то: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење 
суда да против кандидата није покренута 
истрага, односно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопија; оригинал или ове-
рену копију уверења из казнене евиденције 
о неосуђиваности (уверење не сме да буде 
старије од 6 месеци), потврду Повереника 
за заштиту равноправности да није утврђе-
но дискриминаторно понашање; оригинал 
или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них; краћу радну биографију; доказ да знају 
српски језик (доказ-потврду да је кандидат 
положио српски језик достављају само кан-
дидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику). Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, 
бр. 93/2014 и 22/2015). Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће иза-
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брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
поднети на горе наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс (не отварати)”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити преко телефона 026/514-104.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9

Наставник математике
на мађарском језику 

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
Законом, и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и из члана 3 поднаслов 9 мате-
матика, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручникх сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна мађарски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

Наставник географије
на српском језику 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
Законом, и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и из члана 3 поднаслов 7 гео-
графија, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручникх сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 

17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
Законом, и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање – основна школа; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије. Доказ о испуњености 
услова из тачке 1), 3) и 4) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

Секретар

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице под условима прописаним 
Законом, и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и дозволу за рад секретара (поло-
жен стручни испит за секретара, правосуд-
ни или стручни испит за запослене у орга-
нима државне управе или државни стручни 
испит); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије. Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3) и 4 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом лично потшисаним од стра-
не кандидата, достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс, кандидат подноси: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал или 
оврену фотокопију доказа о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и кри-
вична дела насиље у породици, одлузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће; за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискри-
минаторно понашање – издат од полицијске 
управе или суда (не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о знању српског, односно мађарског 
језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад – диплома о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању или потвр-
да о положеном испиту из језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве коми-
сија неће разматрати. Пријава се сматра 
потпуном уколико садржи све доказе којиме 
се потврђује испуњеност услова прописа-
них Законом, а који су у конкурсу наведени 
у делу услови. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве се подносе 
непосредно или путем препоручене поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Приложена конкур-
сна документација неће се враћати кандида-
тима. 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.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ПЕТРО КУЗМЈАК”
25233 Руски Крстур, Русинска 63

тел. 025/703-042

Наставник немачког језика
у основној школи, 

на русинском наставном језику,  
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
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одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања 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), 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада могу да изводе лица: професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност; професор немачког језика 
и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил немачки језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно 
на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул немачки језик и 
књижевност; немачки језик. б) Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – русински језик.

Наставник немачког језика
у средњој школи (гимназија-општи 

тип), на русинском наставном језику,  
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022), наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада могу да изводе лица: 
професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; професор 
немачког језика и књижевности; професор 
енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил немачки језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил немачки језик и књижевност); мас-
тер професор предметне наставе. Лице из 
тачке 6 овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завр-
шене основне академске студије из области 

предмета, односно на студијским групама / 
програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул немачки језик и књижевност; немачки 
језик. б) Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– русински језик.

Наставник италијанског језика 
подручје рада угоститељство и 

туризам
у средњој стручној школи,  
са 66,6% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022), наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у стручној шко-
ли у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам могу да изводе лица: професор, 
односно дипломирани филолог за италијан-
ски језик и књижевност; мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил ита-
лијански језик и књижевност); мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил италијански језик и књижев-
ност). б) Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник филозофије
у гимназији, на русинском наставном 

језику, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 

образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/22), наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада могу да изводе лица: професор 
филозофије, односно дипломирани фило-
зоф; мастер филозоф; дипломирани профе-
сор филозофије; мастер професор предметне 
наставе. Лице из тачке 4) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора има-
ти претходно завршене основне академске 
студије филозофије. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из става 1 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада за предмет филозофија може да 
изводи и: професор филозофије и социоло-
гије. б) Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
–  русински језик.

Наставник ликовне културе
у основној школи,  

на русинском наставном језику,  
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања 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), 
наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у основној школи могу да изводе 
лица: дипломирани сликар, академски сли-
кар – ликовни педагог, академски графичар 
– ликовни педагог, академски вајар – ликов-
ни педагог, дипломирани сликар – професор 
ликовне културе, дипломирани графичар 
– професор ликовне културе, дипломирани 
вајар – професор ликовне културе, дипломи-
рани графички дизајнер – професор ликовне 
културе, дипломирани уметник нових ликов-
них медија – професор ликовне културе, 
дипломирани уметник фотографије – профе-
сор ликовне културе, дипломирани сликар – 
професор, дипломирани вајар, дипломирани 
вајар – професор, дипломирани графички 
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дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре, дипломирани сликар зидног 
сликарства, дипломирани графичар, дипло-
мирани графичар – професор, професор 
ликовних уметности, мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна), мастер при-
мењени уметник (завршене основне академ-
ске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), 
мастер конзерватор и рестауратор (заврше-
не основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), мастер дизајнер (завр-
шене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене 
уметности и дизајна), лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности, лице са 
завршеним факултетом примењених умет-
ности, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности и дизајна, дипломирани 
костимограф, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет), дипломирани 
сценограф. б) Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад –  русински језик.

Наставник енглеског језика
у основној школи и у средњој школи 

(гимназија – општи тип), на русинском 
наставном језику, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) ида ма 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 
и помоћних наставника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022 и 10/2022) и Правилника о 
степену и врсти стручне спреме наставника 
стручних сарадника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”бр. 4/22), 
наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада могу да изводе лица: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности; мастер филолог 

(студијски програм англистика; студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил енглески језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил енглески језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају да 
имају претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно 
на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул енглески језик 
и књижевност; енглески језик и књижевност; 
англистика; енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом. б) Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад-русински језик.

Наставник математике
у основној и средњој школи (гимназија 

општи тип и средња стручна школа, 
подручје рада угоститељство и 

туризам), на русинском наставном 
језику, са 89% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (замена 

директора до истека мандата)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022) и Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета и стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22), 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада могу да изводе лица: професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математи-
ку и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар – информатичар; дипломирани 
математичар – професор математике; про-
фесор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар – астроном; дипломирани 
математичар – теоријска математика; дипло-

мирани математичар – примењена матема-
тика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике – мастер; дипломирани 
математичар – мастер; професор математике 
– теоријско усмерење; професор математике 
– теоријски смер; мастер математичар; мас-
тер професор математике; мастер математи-
чар – професор математике; б) Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – русински језик.

Наставник физике
у основној школи, на русинском 

наставном језику, са 47,5% радног 
времена, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко  

60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а све то 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника 
и помоћних наставника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022 и 10/2022) наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада могу да 
изводе лица: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, профе-
сор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику, професор 
физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипло-
мирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани педагог за физику и општетех-
ничко образовање ОТО, дипломирани астро-
ном, смер астрофизика, професор физике 
– информатике, дипломирани физичар – 
медицинска физика, дипломирани профе-
сор физике – мастер, дипломирани физичар 
– мастер, мастер физичар, мастер професор 
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физике, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар – мастер физике-ме-
теорологије, дипломирани физичар – мастер 
физике – астрономије, дипломирани физичар 
– мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике – хемије, мастер, дипломи-
рани професор физике-информатике, мастер, 
дипломирани физичар – професор физике – 
мастер, дипломирани физичар – теоријска и 
експериментална физика – мастер, дипломи-
рани физичар – примењена и компјутерска 
физика – 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 физике; мастер про-
фесор информатике и физике; дипломирани 
физичар – информатичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике. 
Уколико школа преузимањем или конкур-
сом не заснује радни однос са лицем које 
испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет физика може да изводи и: 
дипломирани физикохемичар; мастер физи-
кохемичар (уз претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области физичке хемије или физике); мас-
тер физичар (уз претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области физичке хемије или физике); про-
фесор физике и астрономије. б) Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник латинског језика
са 44,45% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а све то према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/22), наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада могу 
да изводе лица: професор класичне филоло-
гије; дипломирани класични филолог; мастер 
класични филолог. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос 

са лицем које испуњава услове из става 1 ове 
тачке, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада за предмет Латински језик може 
да изводи и: професор, односно дипломирани 
филолог који је положио испит из предмета 
Латински језик у трајању од најмање чети-
ри семестра; мастер филолог који је положио 
испит из предмета Латински језик у трајању 
од најмање четири семестра; мастер профе-
сор језика и књижевности који је положио 
испит из предмета Латински језик у трајању 
од најмање четири семестра. б) Да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – русински језик.

Наставник хемије
у основној школи, на русинском 

наставном језику, са 40% радног 
времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко  

60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставни-
ка хемије треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) има одговарајуће обра-
зовање, високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а све то према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника 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) што значи 
да наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада могу да изводе лица: дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије 
и физике, професор хемије и биологије, 
дипломирани хемичар опште хемије, дипло-
мирани хемичар за истраживање и развој, 
дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар – смер хемијско инжењерство, про-
фесор биологије и хемије, професор физи-
ке и хемије за основну школу, дипломирани 
професор биологије и хемије, дипломирани 
хемичар – професор хемије, дипломирани 
професор хемије – мастер, професор физи-
ке – хемије, професор географије – хемије, 
професор биологије – хемије, дипломирани 
професор физике – хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије – хемије, мастер, 
дипломирани педагог за физику и хемију, 
дипломирани физичар – професор физике 
и хемије за основну школу – мастер, дипло-
мирани хемичар – мастер, мастер професор 
хемије, мастер хемичар, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор биологије 
и хемије, мастер физикохемичар, дипломира-

ни инжењер хемије аналитичког смера, мас-
тер професор предметне наставе, дипломира-
ни хемичар – инжењер за контролу квалитета 
и менаџмент животне средине, дипломирани 
инжењер хемије биоорганског смера. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије хемије. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 
ове тачке, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет Хемија може да 
изводи и: дипломирани биохемичар; мастер 
биохемичар (уз претходно завршене основне 
академске студије на студијским програми-
ма из области хемије или биохемије); мас-
тер хемичар (уз претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму из 
области биохемије). б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: У складу са чланом 153 став 8 
ЗОСОВ, одлука о расписивању конкурса се 
објављује и на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију (сви докази се под-
носе у оригиналу или овереној фотокопији): 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидат који има образовање сте-
чено на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степе-
на и оверену фотокопију дипломе основних 
студија); доказ о неосуђиваности – извод из 
казнене евиденције МУП-а Србије; уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); доказ о 
знању русинског језика: диплома о стеченом 
основном, средњем или вишем или високом 
образовању на русинском језику или доказ 
о положеном испиту из русинског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове; кратка лична биографија – ЦВ; на 
адресу школе: Основна и средња школа са 
домом ученика „Петро Кузмјак” Руски Крстур, 
Русинска 63 лично или путем поште. Доку-
ментација се кандидатима не враћа. Доказ 
из тачке 2б) ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду (има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. За све додатне информације о 
конкурсу можете се обратити секретаријату 
школе на број тел. 025/703-042.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1017 | 07.12.2022.70

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система обраовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17... 
129/21), и то: мора да има одговарајуће 
образовање за наставнике основне школе 
у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012... 15/2022) и то: 1) 
професор разредне наставе, 2) професор 
педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
3) професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 
5) дипломирани учитељ мастер, 6) профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријавни формулар канди-
дат доставља: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оригинал или овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; 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 
васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са ученицима-лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом предати у секретаријат шко-
ле или послати поштом на адресу: ОШ „Петар 
Кочић” Инђија, Цара Душана бр. 9.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/561-540

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове:1) да има 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања „Службени 
гласник РС”, бр. 88/17... 129/21 даље: Закон) 
стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије и специјалистичке академске студије, 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који уређује високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога, 2) да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача или стручног сарад-
ника; 3) да има дозволу за рад директора 
лиценцу за директора (кандидат који нема 
ту лиценцу може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
4) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 5) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 6) да има држављанство 
Републике Србије; 7) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); 8) да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни форму-
лар који се преузима са званичне интернет 
странице Министраства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат је дужан да 

достави следећу документацију: диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи 
за рад) – оригинал или оверену фотокопију; 
дозволу за рад директора, односно лиценцу 
за директора школе (ако је кандидат посе-
дује) – оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик) оригинал или 
оверену фотокопију (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци);оригинал или овере-
ну фотокопију уверења да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привред-
ни преступ (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству; уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извештај просветног саветника 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за директора”. За додатне 
информације обратити се секретару школе 
на телефоне: 022/555-895 и 022/561-540.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ”

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника основне 
школе, педагога или психолога. Лице из ста-
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ва 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3) да има 
дозволу за рад директора лиценцу за дирек-
тора (кандидат који нема ту лиценцу може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); 4) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 5) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик); 8) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 
ставови 1 и 2 Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни форму-
лар који се преузима са званичне интернет 
странице Министраства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (дозволи 
за рад) – оригинал или оверену фотокопију); 
дозволу за рад директора, односно лиценцу 
за директора школе (ако је кандидат посе-
дује) – оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) оригинал или ове-
рену фотокопију (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван 

за привредни преступ (не старије од 6 месе-
ци); потврду о радном искуству; уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученици-
ма, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извештај просветног 
саветника о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе); пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подно-
се лично или путем поште на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. 
За потребне информације обратити се секре-
тару школе на телефон 022/572-115.

СУБОТИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ”

24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних 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 – аутентич-
но тумачење), кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139, 141и 
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 
то: да има одговарајуће образовање, у скла-
ду са чланом 141 Закона, односно: 1) да има 
стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена, студијама другог 
степена, студијама у трајању од три годи-
не, вишим образовањем; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (пријавни формулар); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање шест бодова из психолошких, 

педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 
(оригинал или оверена фотокопија потвр-
де – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педа-
гогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) за оне који ово образовање поседу-
ју, они који не поседују, Закон сходно члану 
142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
васпитач обавезан да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а од надлежне полицијске упра-
ве; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; 
доказ о познавању српског и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (диплома, 
односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, ујед-
но је и доказ да кандидат зна српски језик, 
у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. овере-
ну фотокопију дипломе или сведочанства о 
завршеној средњој школи на српском језику 
или потврду из средње школе да је учио срп-
ски језик); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) не ста-
рији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом доставити 
лично или слати са назнаком „Конкурс за 
васпитача”, на адресу Предшколска установа 
за децу „Бамби” Бачка Топола, ул. Дунавска 
бр. 8, 24300 Бачка Топола. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. За све информације 
можете позвати број телефона 024/711-148.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ”

24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних 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 – аутентич-
но тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове прописане чланом 139, 141 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 
141 Закона, односно: да има одговарајућу 
средњу стручну спрему: средње образовање 
– IV степен, медицинска сестра васпитач; 
да има лиценцу за рад или да у року од две 
године од дана заснивања радног односа 
положи испит за лиценцу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја – пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотоко-
пију лиценце ако је поседује; доказ из каз-
нене евиденције МУП-а од надлежне поли-
цијске управе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не ста-
рија од 6 месеци; доказ о познавању српског 
и језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад (потребно је доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. овере-
ну фотокопију дипломе или сведочанства о 
завршеној средњој школи на српском језику 
или потврду из средње школе да је учио срп-
ски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе или 
сведочанства о завршеној средњој школи 
на мађарском језику или потврда из средње 
школе да је учио мађарски језик); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија) не старији од шест месе-
ци; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или слати са назнаком „Конкурс 
за медицинску сестру – васпитача”, на горе 
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. За све информације можете 
позвати број телефона 024/711-148.

ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ”
24223 Нови Жедник, Никола Тесле 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за 
директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 ЗОСОВ, и 
чланом 141 став 7 овог закона и то: да има 
одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 ЗОСОВ, за наставника основне 
школе, за педагога и психолога: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука 
(лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне области, односно струч-
не области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета), 2) на основним студија-

ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, 3) изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 Закона за наставника, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студије у трајању 
од три године или вишим образовањем; доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе, најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има дозволу за рад за наставника 
или стручног сарадника (положен стручни 
испит-лиценцу); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће; за кривична 
дела примање или давање мита; за кривина 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има обуку и 
положен испит за директора установе; (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на 
радно место директора школе доставља: 1. 
одштампан, попуњен и потписа пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
МПНТР (http:/www.mpn.gov.rs), 2. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уз мастер диплому прила-
же се и диплома основних студија у ориги-
налу или овереној фотокопији, 3. оригинал 
или оверена фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу наставника, васпита-
ча или стручног сарадника, 4. оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства, дипломе 
или уверења о завршеној основној, средњој 
школи, вишем или високом образовању 
на српском језику или оверену фотокопију 
потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе –као доказ о 
знању српског језика / доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику, 5 доказ / потврду 
о радном искуству у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарјућег образовања, 6. уверење о нео-
суђиваности из казнене евиденције Минис-
тарства надлежног за унутрашње послове 
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, 
не старије од 6 месеци, односно да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 

три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, 7. оригинал или оверену 
фотокопију доказа о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима лекарско уверење (кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора, доставити лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци), 8. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци, 
9. оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци, 10. доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га кандидат 
поседује, у супротном потребно је достави-
ти потврде да није вршен стручно педагошки 
надзор у раду кандидата, 11. доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико 
се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора уста-
нове), у супротном потребно је доставити 
потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно педагошки надзор, 12. доказ 
о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе – уколико га поседује, 
оригинал или оверена фотокопија (пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност), 13. биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе, 14. фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту. Канди-
дат може поднети и остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке 
о избору директора (докази о поседовању 
организационих способности и др.). Канди-
дат горе наведену документацију под тачком 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, доставља у три примерка 
(један примерка чине оригинал или фото-
копије наведене документације које је ове-
рио јавни бележник и још се у два пример-
ка достављају обичне фотокопије оверених 
примерака). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Прија-
ве са потребном документацијом, достави-
ти лично или на адресу школе у затворе-
ној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”. Сва потребна обавештења 
се могу добити код секретара школе, путем 
телефона 024/785-026.

Посао се не чека, посао се тражи
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УЖИЦЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8

Наставник теоретске групе 
предмета

на одређено време, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник виолине
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, предвиђених Законом 
о раду („Службени гласник РС” 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), кандидат мора испуња-
вати и посебне услове прописне у члану 
139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовање и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одго-
варајуће образовање; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачка 1), 3), 4) и 5) 
овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тачке 2) овог члана пре закљу-
чења уговора о раду. Одговарајуће образо-
вање има лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање предвиђено чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз 
претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-

мета. Обавезно образовање наставника и 
стручних сарадника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолош-
ких, 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 устано-
ви, у складу са европским системом прено-
са бодова. Образовање из претходног става 
наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Ближи услови у погледу степе-
на и врсте образовања наставника за посло-
ве за које је конкурс расписан предвиђени 
су чланом 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 
и 9/2020) и члановима 3. и 4. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у под-
ручју рада Култура, уметност и јавно инфор-
мисање („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019 и 14/2020).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију не старији од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 
месеци); уверење или потврду о неосуђива-
ности за горе наведена дела (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена фотокопија потврде 
уверења одговарајуће високошколске уста-
нове о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педа-
гогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (за оне који ово образовање посе-
дују); 6. доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставиће само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање, као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Прија-
ве са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос на одређено време за ____ (навести 
радно место за које се конкурише)”, слати 
на адресу школе: Музичка школа „Војислав 
– Лале Стефановић”, Ужице, Трг Светог Саве 
број 8 или донети лично у школу, радним 
даном од 8.00 до 12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ”

31230 Ариље, Крушчица
тел. 031/3898-006

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурс има лице 
које испуњава услове прописане чланом 
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), односно: 1. да има 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области из области педагошких наука, с 
тим да студије првог степена морају бити из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године 2. да има психичку, физичку и 
здравстену способност за рад са децом и уче-
ницима 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање 4. да про-
тив њега није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела 
непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом 5. да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ, у вршењу раније дуж-
ности 6. да има држављанство Републике 
Србије; 7. да зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад 8. да има дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 9. да има обуку и положен испит 
за директора установе; 10. да има најмање 
осам година рада установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама образовања и 
васпитања, дужност директора основне шко-
ле може обављати и лице које, има одгова-
рајуће образовање из члана 140став 3 овог 
закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалис-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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тичке струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образовање 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада, на посло-
вима васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе у 
предстојећем мандатном периоду; диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, струч-
ном испиту за наставника односно стручног 
сарадника (дозволу за рад); доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела наве-
дена у условима конкурса (не старије од 6 
месеци); уверење привредног суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ, у вршењу раније дужности 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична 
дела, непостојање дискриминаторног пона-
шања, утврђеног у складу са законом, не 
старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) ако га поседује; доказ о резултататима 
стручно педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле; доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (овај доказ у 
виду потврде да је кандидат положио испит 
из српског језика доставља кандидат који 
није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику); доказ о поседовању обуке 
и положеног испита за директора (пријава 
која не садржи уверење о положеном испи-
ту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Сва потребна 
документација се подноси у оригиналу или 
овереним копијама. Пријава на конкурс са 
доказима подноси се препорученом пошиљ-
ком или лично на адресу школе: Основна 
школа „Ратко Јовановић” Крушчица 31230 
Ариље, у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за директора”. Рок за подношење 
пријаве је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у обзир за разматрање. Бла-
говременом пријавом сматра се она прија-
ва која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу. Благовременом пријавом сматра ће 
се и пријава која је предата препорученом 
поштом и тада се као дан пријема рачуна 
дан када је пошта примила пошиљку. Ако рок 
за пријем пријава пада у недељу или дане 
државног празника, помера се за следећи 
радни дан. Под потпуном пријавом сматра 
се она пријава која у прилогу садржи доку-

мента којима кандидат доказује да испуњава 
услове конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе на број теле-
фона 031/3898-006. О резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени у року од 8 
дана од дана пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просве-
те Републике Србије.

ВАЉЕВО

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507, 274-200

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
(до повратка на радно место 

директора школе, након истека 
мандата)

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен 
у радни однос под условима из члана 139 
ЗОСОВ: 1. да има одговарајуће образовање 
и то: у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и члан 140 
ЗОСОВ стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије. Уз пријаву, 
кандидат доставља: радну биографију; ори-
гинал или оверена копија дипломе о стече-
ном образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом; 
доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву, сви тражени дока-
зи морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије од 
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс, неће се узимати у раз-
матрање при одлучивању по конкурсу. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаве доставити лично или 
послати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ” 
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 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, 10/22 и 15/22) и да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да у радни однос у уста-
нови може да да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовно васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под 1) и 3)-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења угвора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС 
(http://www.mpn.gov.rs/), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом обарзовању; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); уверење из казнене евиденције МУП-
а-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у усло-
вима за пријем у радни однос (не старије од 
шест месеци). Психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање, а доказ 
о психичкој, физичкој и здраственој способ-
ности за рад са ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу.
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ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”
Општина Бујановац, село Жбевац

тел. 017/7450-938

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс се може пријавити лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основамасистема 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/20 и 129/21); да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника и стручног сарад-
ника стечено на: 1) студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) под тачка б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Дужност 
директора школе може да обавља лице који 
има одговарјуће образовање из чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, доз-
волу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положени испит за 
директора установе и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, односно лице са одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положени испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. За 
директора школе кандидат треба: да испуња-
ва услове за наставника основне школе, за 
педагога или психолога; да има дозволу за 
рад за наставника или стручног сарадника; 
да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема 
положени испит за директора дужан је да у 
року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит); да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-

зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за којејеиз-
речена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, за пуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних против полне слободе, 
против правног саобраћаја и противчовеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, што онемогућава рад у образовању; 
да има држављанство РепубликеСрбије; да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави и: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога 
(кандидати који су високо образовање стекли 
попрописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе оверену 
фотокопију дипломе и основних и мастерсту-
дија); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (дозво-
ли за рад – лиценца); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора); 
потврду да има најмање осам година рада у 
области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања (подноси 
се у оригиналу); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
ријеод 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старијеод 6 месеци); уверење надлеж-
ног суда да се не води истрага или није 
подигнута оптужница (оригинал, не старије 
од шест месеци); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања, 
у складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основамасистема образовања и 
васпитања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије – оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (потврда привредног суда ориги-
нал илиоверена фотокопија не старија од 6 
месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал не старије од 
6 месеци); доказ о знањусрпског језика (дос-
тавља само кандидат који одговарајућеобра-
зовање није стекао на српском језику); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) за кандидата на конкурсу који поседу-
је тај доказ (оверена фотокопија); кандидат 
је дужан да достави и доказ о резултатима 
стручно-педагошког назора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора школе и за чијег мандата је вршено 
спољашње вредновање); биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; доказе 
о својим стручним и организационим спо-

собностима (необавезно). Докази о испуња-
вању услова могу се поднети и у овереној 
фотокопији, осим оних за којејенаведено да 
се траже у оригиналу. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у разматрање. Кандидати ће бити 
позвани на интервју од стране Комисије за 
избор директора школе, по истеку рока за 
подношење пријава на конкурс.Кандидат 
који се пријављује на радно место директо-
ра попуњава пријавни формулар (образац на 
заваничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља лич-
но или поштом на адресу школе, у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора школе”, радним данима од 
8.00 до 13.00 часова. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се 
достављају на адресу: Основна школа „Дра-
гомир Трајковић” Жбевац, 17521 Ристовац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Након истека рока за дос-
тављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Пријаве са 
документацијом се не враћају, задржавају се 
у архиви школе. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 
017/7450-938.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

19224 Салаш, Маршала Тита 35

Чистачица
на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
одлука УС и 113/2017, 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: 1) да има одго-
варајуће образовање основно образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи, и то: оверен препис 
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или оверену фотокопију дипломе / сведочан-
ства о завршеном основном образовању; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци; доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење из МУП-а, не старије од 6 
месеци; 4) доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
кандидат није стекао средње, више и високо 
образовање на српском језику у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); доказ о испуњености 
услова под редним бројем 2) лекарско уве-
рење, кандидат прилаже пре закључења уго-
вора о раду. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверене фотокопије. 
Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса 
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Мар-
шала Тита 35 19224 Салаш, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број 019/470-126.

Домар / мајстор одржавања
на одређено време, ради замене 
привремено одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
одлука УС и 113/2017, 95/2018), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање – средње обарзовање 4 
степен стручне спреме 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. Потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи, и то: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе / 
сведочанства о завршеном основном обра-
зовању; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци; доказ 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, уверење из МУП-а, 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више и високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ о 
испуњености услова под редним бројем 2) 
лекарско уверење, кандидат прилаже пре 
закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или ове-
рене фотокопије. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на адресу: Маршала Тита 35 19224 Салаш, 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или телефоном на број 019/470-126.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

тел. 023/3868-010

Секретар школе
са 50% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18) кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у члану 132, 
139 и 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања (даље: Закон), а то 
су: 1. да има образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
које је стекао: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-

гошких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно 
је приложити: попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању – оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основ-
ним студијама, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним мастер академским студија-
ма, односно оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама у четворогодишњем 
трајању, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења (извода из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (да 
није старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И 
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник предметне наставе – 
српски језик и књижевност

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о 
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основама система образовања и васпитања 
које је стекло: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке 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, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за 
пријем лица у радни однос: за предмет срп-
ски језик и књижевност кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 2 став 
1 тачка 1) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), 
односно да је: (1) професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; (2) професор, 
односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; 
(3) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; (4) професор српског језика и 
српске књижевности; (5) професор српскохр-
ватског језика са јужнословенским језицима; 
(6) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (7) професор југословенске 
књижевности са страним језиком; (8) про-
фесор српског језика и књижевности; (9) 
професор српске књижевности и језика; (10) 
професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; (11) професор југо-
словенских књижевности; (12) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; (13) 
дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност; (14) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; (15) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Срп-
ски језик и примењена лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик 

и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности); (16) 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу; Српска филологија: српски језик 
и лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност, Српски језик као страни); (17) мастер 
професор књижевности и језика (србиста); 
(18) мастер професор књижевности и јези-
ка – компаратиста; (19) мастер професор 
предметне наставе. Лице које је стекло ака-
демско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Србистика. Приликом пријављивања 
на конкурс кандидат је дужан да достави: 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању. Канди-
дат који је стекао одговарајуће високо обра-
зовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању првог степе-
на. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадни-
ка. Када је образовање стечено у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно 
је да кандидат достави оверену копију додат-
ка дипломи или потврде факултета из које 
се види који студијски програм је кандидат 
завршио; оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној основној, 
средњој, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију 
потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе-за доказ 

о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената тра-
жених у конкурсу, којима се доказује испуње-
ност услова, кандидати достављају на горе 
наведену адресу, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон и 
адресу за пријем поште. Пријаве које не буду 
достављене поштом или лично у просторија-
ма школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Ивана 
Ристић Гергинов, секретар установе. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор, а која утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве ће бити одбачене. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. У року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са наведене листе и након 
разговора сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе  
– наставник биологије
са 10% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
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односно да: 1. има одговарајуће образо-
вање: у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања које је стекло: а) 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 4/2022): 
(1) професор биологије; (2) дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; (3) дипло-
мирани биолог; (4) професор биологије – 
хемије; (5) дипломирани професор биоло-
гије и хемије; (6) дипломирани биолог за 
екологију и заштиту животне средине; (7) 
дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; (8) дипломирани биолог заштите 
животне средине; (9) дипломирани биолог – 
еколог; (10) дипломирани професор биоло-
гије; (11) дипломирани професор биологије 
– мастер; (12) дипломирани биолог – мас-
тер; (13) дипломирани молекуларни биолог 
– мастер; (14) дипломирани професор био-
логије – хемије – мастер; (15) мастер био-
лог; (16) мастер професор биологије. Лице 
које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије биологије. 2. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Учесници 
конкурса треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља 
и оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена. Када 
је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 

Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је обра-
зовање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139 став 1 тачка 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) – српски језик; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из каз-
нене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

Техничар одржавања 
информационих система 

и технологија – радник на 
одржавању рачунарске опреме

са 50% радног времена на одређено 
време, ради замене одсутног  

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно 
да: 1. има одговарајуће образовање: у скла-
ду са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Медицинској школи у 
Зрењанину: средње образовање, IV степен 
стручне спреме, стечено након завршене 
гимназије или средње стручне школе; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса 
треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпи-
тања којим се утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 
Када је образовање стечено у систему вој-
ног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања), када је 
образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139 став 1 тачка 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) – српски језик; оригинал или 
оверену фотокопију уверења (извода из каз-
нене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; доказ о испуњености услова у 
погледу знања рада на рачунару: Приликом 
обављања разговора извршиће се и провера 
поседовања знања рада на рачунару. Про-
вера поседовања знања рада на рачунару 
обавља се практичним радом на рачунару 
а задатке које кандидати треба да испуне 
комисија утврђује јединствено за све кан-
дидате пре почетка обављања разговора. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. 



Наука и образовање
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Референт за правне, кадровске 
и административне послове – 

административни радник
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно 
да: 1. има одговарајуће образовање: у скла-
ду са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Медицинској школи у 
Зрењанину: средње образовање, IV степен 
стручне спреме, стечено након завршене 
гимназије или средње стручне школе; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. поседује знање 
рада на рачунару. Учесници конкурса тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпи-
тања којим се утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 
Када је образовање стечено у систему вој-
ног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 
Када је образовање стечено у иностранству, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о испуњавању 
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) – српски језик; 
oригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; доказ о испуњености 
услова у погледу знања рада на рачунару, 
приликом обављања разговора извршиће се 
и провера поседовања знања рада на рачу-
нару, провера поседовања знања рада на 
рачунару обавља се практичним радом на 
рачунару а задатке које кандидати треба да 
испуне комисија утврђује јединствено за све 
кандидате пре почетка обављања разговора; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова 
је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на адресу: Медицинска школа 23000 Зрења-
нин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс” 
Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на 
број 023/533-270. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико канди-
дат не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће 
комисија његову пријаву одбацити. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе обавља раз-
говор са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Коми-
сија образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима, а директор школе 
доноси решење о избору кандидата по кон-
курсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору канди-
дата се, када постане коначно, оглашава на 
званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник биологије
са 10% радног времена,  

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно да: 
1. има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања које је стекло на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 
3) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/2022 од 5. маја 2022. године (1) профе-
сор биологије; (2) дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; 
(4) професор биологије – хемије; (5) дипло-
мирани професор биологије и хемије; (6) 
дипломирани биолог за екологију и заштиту 
животне средине; (7) дипломирани биолог, 
смер заштита животне средине; (8) дипломи-
рани биолог заштите животне средине; (9) 
дипломирани биолог – еколог; (10) дипломи-
рани професор биологије; (11) дипломирани 
професор биологије – мастер; (12) дипло-
мирани биолог – мастер; (13) дипломирани 
молекуларни биолог – мастер; (14) дипломи-
рани професор биологије – хемије – мастер; 
(15) мастер биолог; (16) мастер професор 
биологије. Лице из тачке 12) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора има-
ти претходно завршене основне академске 
студије биологије. 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази 
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о испуњености услова Уз пријавни форму-
лар, који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, 
кандидат доставља и кратку биографију са 
контакт подацима (адреса, телефон), овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова 
као доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе Доказ да запослени 
поседује психичку способност за рад, прове-
рава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност канди-
дата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију” треба послати на 
адресу школе или предати лично у просто-
рије школе, радним даном од 8 до 12 часова 
Средња пољопривредна школа Македонска 2 
23000 Зрењанин. Рок за пријаву је у року од 
8 дана од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити 
разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Оглас објављен 30.11.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО КРСТИН”
Радојево, Карађорђева 8

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-

сане чланом 139 став 1 (Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”. Број 88/17, 27/18 – др. 
Закон, 10/2019, 6/20 и 129/21) и то да: 1. 
има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних 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, 2/20, 8/2016/20, 19/20, 3/21 и 4/21) и 
чланом 140 Закона о основама образовања 
и васпитања које је стекло: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета и студија другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правносанжном 
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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања и давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под тач-
ком 1, 3, 4, и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс потребно је приложи-
ти: 1. попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; 2. биографија (ЦВ); 3. оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 4. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; 5. оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извод из каз-
нене евиденције) министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3 закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 30 дана); 6. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
7. оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци). Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Станко Крстин” Радојево, Карађорђева број 
8, 23221 Радојево, број телефона 023/819-
002, са назнаком „За конкурс за стручног 
сарадника педагога”. Непотпуно и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рока за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови”.

ПУ „ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одгова-
рајуће образовање за васпитача или струч-
ног сарадника; да је одговарајуће образо-
вање стекао/ла на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. 2) дозволу за рад васпитача 
или стручног сарадника лиценца; 3) обуку и 
положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора установе, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност); 4) најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Дужност директора предшколске установе 
може да обавља и лице које има: одгова-
рајуће образовање за васпитача из члана 
140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, дозволу за рад васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. 
5) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 6) 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (члан 139 став 1 
тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања „Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 27/2018, 6/20 и 
129/21), 7) да има држављанство Републике 
Србије; 8) да зна српски језик. Осим утврђи-
вања испуњености услова за избор дирек-
тора, Конкурсна комисија ће ценити и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника). Уколико се на конкурс пријавило 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (члан 
123. став 14. Закона о основама система 
образовања и васпитања „Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 27/2018, 
6/20 и 129/21).
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидат треба да достави: 1) биографију са 
кратким прегледом кретања у служби или 
радном односу и предлог мера, организа-
ције и начина руковођења предшколском 
установом коју би спровео као директор; 2) 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању у складу са чланом 140 Закона (ориги-
нал или оверена копија, овера документа не 
сме бити старија од 6 месеци); 3) уверење да 
има одговарајуће радно искуство на посло-
вима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, уверење 
мора садржати јасно наведено радно место 
на којем је кандидат стекао радно искуство 
на пословима образовања и васпитања (уве-
рење не може бити старије од шест месеци); 
4) уверење о положеном испиту за лицен-
цу или стручном испиту (оригинал или ове-
рена копија која не може бити старија од 
шест месеци); 5) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, уверење не 
може бити старије од шест месеци); 6) извод 
из матичне књиге рођених издат на новом 
обрасцу (оригинал или оверена копија, уве-
рење не може бити старије од шест месеци); 
7) уверење из казнене евиденције МУП-а 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена копија, уверење не може бити 
старије од шест месеци); 8) уверење Прив-
редног суда да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или 
оверена копија, уверење не може бити ста-
рије од шест месеци); 9) уверење надлежног 
суда да против њега 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 из чла-
на 7. став 4. Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања 
и васпитања (оригинал или оверена копија, 
уверење не може бити старије од шест месе-
ци); 10) уверење надлежног прекршајног 
суда да лице није прекршајно кажњавано 
због дискриминаторног понашања (оригинал 
или оверена копија, уверење не може бити 
старије од шест месеци); 11) кандидат који 
је стекао неко од звања према прописима из 
области образовања прилаже јавну исправу 
на основу које се може утврдити стечено 
звање (оригинал или оверена копија која 
не може бити старија од шест месеци); 12) 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата, доставља кандидат 
који поседује извештај просветног саветника 
(копија); 13) уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику у обавези је 
да достави уверење високошколске устано-
ве да зна српски језик као језик на којем се 

остварује образовно-васпитни рад (ориги-
нал или оверена копија која не може бити 
старија од шест месеци); 14) уколико се на 
конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (извештај просветног саветника) 
– копија извештаја. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља кандидат који буде изабран 
за директора, пре закључења уговора (ори-
гинал или оверена копија која не може бити 
старија од шест месеци). Уз пријаву на кон-
курс, кандидат прилаже оригинал или овере-
ну копију лекарског уверења из досијеа, ради 
достављања Покрајинском секретаријату. 
Кандидат који има положен испит за дирек-
тора установе, доставља уверење о положе-
ном испиту (оригинал или или оверену копија 
која не може бити старија од шест месеци). 
Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора установе, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова доставити путем поште на горе 
наведену адресу или лично код секретара 
установе, са назнаком „За конкурс за избор 
директора”. Права, обавезе и одговорности 
директора утврђују се уговором о раду на 
одређено време, на период од 4 године са 
пуним радним временом. Неуредне, небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу кандидати могу добити од секрета-
ра установе, контакт тел. 023/771-058.

Огласи са сајта poslovi.infostud.com
За све додатне информације (као и евен-
туалне рекламације / примедбе) у вези са 
огласима са наведеног сајта можете се обра-
тити сервису корисничке подршке на имејл 
kontakt@infostud-poslovi.com

Infostud огласи

АДВОКАТ, САША ПЕТРОВИЋ
34103 Крагујевац, Браће Пољаковић 16-3
e-mail: advokatsasapetrovic1@gmail.com

Адвокатски приправник

Опис посла: заступање и приступ рочишти-
ма по овлашћењу принципала, у различи-
тим врстама поступака пред судовима свих 
надлежности и државним органима; израда 
поднесака у поступцима пред судовима и 
државним органима; израда уговора, општих 
и појединачних аката за потребе клијената.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – 
дипломирани правник; MS Office (Excel, 
Word, PowerPoint). Рок за пријављивање 
23.12.2022.

БРОС АУТО ДОО НИШ
18000 Ниш, Димитрија Туцовића 185
e-mail: brostaximarketing@gmail.com

тел. 067/7281-3206

Возач такси возила
више извршилаца

УСЛОВИ: поседовање возачке дозво-
ле Б категорије минимум 5 година. Рок за 
пријављивање 25.12.2022.

ГАТ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30 а

e-mail: slavenka.guzina@gat.co.rs

Грађевински инжењер  
– одговорни извођач
за рад у Новом Пазару

Опис посла: руководи грађевинским послом 
– пројектом; организовање и праћење реа-
лизације пројеката, надгледа грађевинске 
радове и руководи градилиштем; надгледа 
подизвођаче на градилишту и врши кон-
тролу над њиховим радом; врши контролу 
грађења, припремних радова, грађевинских 
и завршних радова; обезбеђивање смерни-
ца за чланове пројектног тима и тимове на 
терену; организује извршавање дневних, 
недељних и месечних обавеза и задатака 
на грађевинском послу којим руководи; про-
цена потенцијалних ризика и сагледавање 
послова на глобалном нивоу; константно 
надгледање и вршење евалуације пројека-
та и процене резултата, као и презентовање 
извештаја надређеном руководиоцу о про-
гресу пројекта.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – грађе-
вински факултет; радно искуство минимум 
3 године у струци; поседовање извођачке 
лиценце 410, 411 или стечен услов за лицен-
цу; одлично познавање рада на рачунару 
(MS Office, AutoCAD, MS Project); пожељно је 
знање енглеског језика (средњи или напред-
ни ниво говорне и писане комуникације); 
поседовање возачке дозволе Б категорије. 
Рок за пријављивање 23.12.2022.

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТИЋ ПР 
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

HEMINGWAY 1899 КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Његошева 10, локал 1

e-mail: hemingwaykg@gmail.com
тел. 067/7281-8404

Конобар / шанкер

УСЛОВИ: позитиван став; одговорност; скло-
ност ка новим знањима. Рад се обавља у 
првој и другој смени, оглас је доступан и сту-
дентима. Месечна плата 40.000-50.000 РСД. 
Рок за пријављивање 25.12.2022.

ИНТРАМА СРБ ДОО 
ДОЊА ВРЕЖИНА

18103 Доња Врежина, Књажевачка 14 ц
e-mail: jelena.bekcic@intrama.rs

Референт набавке
за рад у Нишу

Опис посла: план и одржавање оптимал-
них залиха робе; организација и контрола 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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вођења потребне документације која прати 
процес набавке репроматеријала и пору-
чивања робе; организовање и обављање 
формалности за увоз робе из Бугарске и 
Немачке; брига о стању залиха; вођење еви-
денције о поруџбинама и праћење рокова 
испоруке; праћење продаје – статистика, 
анализа и информисање о стању робе; одр-
жавање контакта са сталним и потенцијал-
ним партнерима; обезбеђује испоруку робе 
из магацина до крајњег купца; рекламирање 
неквалитетне испоручене робе; сарадња 
са члановима руководства предузећа; сас-
тављање извештаја на основу захтева непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: економско образовање; минимум 
1 година искуства на истим/или сличним 
пословима; самоиницијатива; смисао за ста-
тистику; аналитичност; организована и кому-
никативна особа; искуство у раду са клијен-
тима; добро познавање рада на рачунару: 
Софтвер, MS Office package; возачка дозво-
ла; знање енглеског или немачког језика је 
предност. Рад се обавља у првој смени. Рок 
за пријављивање 25.12.2022.

ЕЛСАТ ДОО ЧАЧАК
32103 Чачак, Гвоздена Пауновића 6

e-mail: posao@elsat.rs
тел. 067/7281-7686

Радник у производњи ЛЕД екрана 
и извођењу електро инсталација

6 извршилаца

Опис посла: производња лед екрана; изра-
да електро инсталација; остали послови из 
делокруга рада ЕЛСАТ-а.

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, 
предност техничке струке; радно искуство је 
пожељно; возачка дозвола Б категорије; рад 
на одређено време. Оглас је доступан и сту-
дентима. Рок за пријављивање 25.12.2022.

МЕДИТЕРАН GAMING GROUP 
ДОО НИШ

18000 Ниш, Светозара Марковића 10
e-mail: spin.zona3@gmail.com

Инкасант – благајник у Spin Casino
за рад у Београду, Лесковцу, Нишу, 

Врању, Врњачкој Бањи

Опис посла: послуживање играча – уплата и 
исплата кредита; вођење потребне докумен-
тације; контрола исплата и процеса игре.

УСЛОВИ: вештине у комуникацији и раду са 
људима; искуство није неопходно; спрем-
ност за стално усавршавање. Оглас је дос-
тупан и студентима. Рок за пријављивање 
23.12.2022.

НИШ-ЕКСПРЕС ДОО 
НИШ ЧАМУРЛИЈА

18211 Чамурлија, Стевана Синђелића 59
Ниш – Црвени Крст

e-mail: kadrovska@nis-ekspres.rs
тел. 067/7281-6797

Контролор унутрашње контроле

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме: ССС 
или ВС, пожељно саобраћајне струке; радно 

искуство није неопходно; обавезно знање 
рада на рачунару (основни или виши ниво); 
знање енглеског језика није обавезно; возач-
ка дозвола Б категорије је обавезна; рад на 
одређено. Рок за пријављивање 25.12.2022.

ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА 
КЛАС 

НИНОСЛАВ НИКОЛИЋ ПР НИШ
18108 Ниш, Гордане Тодоровић 2

e-mail: apotekaklas@gmail.com
тел. 067/7281-3067

Радник у магацину

Опис посла: пријем робе; ређање и сорти-
рање робе; одржавање радног простора.

УСЛОВИ: дозвола Б категорије; рад у 
првој и другој смени. Рок за пријављивање 
24.12.2022.

SIEMENS MOBILITY
ДОО ЦЕРОВАЦ

34321 Церовац, Собовица бб.
Крагујевац

e-mail: nevena.tepavcevic@siemens.com

Бравар

Опис посла: извођење најсложенијих бравар-
ско-монтерских послова; сечење, савијање, 
брушење, бушење лимова; обрада лимова, 
профила, цеви; ручно или машинско нарези-
вање навоја; ручно или машинско савијање, 
брушење, бушење; монтажа подсклопова – 
склопова; склапање сложених конструкција; 
читање конструкционе и техничке докумен-
тације; припрема и позиционирање компоне-
ната за заваривање; читање техничких црте-
жа; аутоконтрола/контрола својих радних 
операција; адекватно коришћење средстава 
за рад; припрема машине, опреме, алата и 
провера свих параметара за безбедан поче-
так рада; чишћење машине, опреме, алата и 
радног места.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме (пожељно техничке струке); познавање 
читања конструкционе и техничке докумен-
тације је предност; сматраће се предношћу 
уколико кандидати имају 3 године радног 
искуства на истим или сличним пословима. 
Рок за пријављивање 25.12.2022.

ПРЕДУЗЕЋЕ СТРЕЛА ДОО 
КЛАЈИЋ

16236 Клајић, Клајић бб.
Лебане

e-mail: info@strelagroup.com
тел. 067/7281-6021

Технолог за прераду воћа
за рад у Лесковцу, Лебански пут 15

Опис посла: планирање и организација тех-
нолошког процеса производње; контрола 
квалитета и одређивање спецификације 
производа; писање извештаја; по потреби, 
одлазак на терен ради прегледа квалитета 
купљеног производа.

УСЛОВИ: дипломирани технолог хране или 
апсолвент; пожељно искуство на истим или 
сличним позицијама (кандидати без иску-

ства ће проћи кроз интерну обуку); позна-
вање HACCP стандарда; обавезно познавање 
основа рада на рачунару (додатна обука на 
послу); пожељно познавање енглеског и дру-
гих језика. Плаћен побни рад 3 месеца. Рад 
се обавља у првој и другој смени. Оглас је 
доступан и студентима. Рок за пријављивање 
24.12.2022.

ТИНИС ДОО БЕОГРАД 
МАЛИ МОКРИ ЛУГ

11000 Београд, Народног фронта 6
e-mail: milos@tinisco.com

Возач Ц и Е категорије
за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: радно искуство је обавезно; возач-
ка дозвола Ц и Е категорије, активан возач са 
искуством. Рок за пријављивање 23.12.2022.

ТУРНА ПЛАСТИК ДОО ВАЉЕВО
14000 Ваљево 

Бирчанинова 122
e-mail: moja.buducnost@turna.rs

Машински инжењер – технолог  
у производњи

Опис посла: пројектовање и израда алата и 
техничке документације; активно учество-
вање у проналажењу нових техничко-инова-
ционих решења у циљу оптимизације про-
извода и процеса производње; решавање 
техничко технолошких захтева поставље-
них од стране купаца; активно учешће са 
домаћим и страним купцима на развојним 
пројектима нових производа; учествовање 
у изради планова одржавања, дневних, 
недељних и годишњих, праћења њихове 
динамике извођења са акцентом на анализу 
трошкова.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; 
пожељно радно искуство у струци; неоп-
ходно познавање израде модела и технич-
ке документације у SolidWorks; неопход-
но познавање енглеског језика (писани и 
говорни); познавање рада на рачунару – 
Windows, MS Office, Word, Excel, Outlook; 
возачка дозвола Б категорије. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
23.12.2022.

ВСМ ЂОРЂЕВИЋ ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Атинска бб., локал 4
e-mail: vsmdjordjevic@yahoo.com

Трговац ауто деловима и опремом  
за возила

Опис посла: обавља услуживање и продају 
робе купцима; наручивање робе по захтеву 
купца; утовар и испоруке робе; обавља 
квантитативан и квалитативан пријем робе; 
припремање робе за продају и презентација 
производа; свакодневно уређивање продај-
ног простора.

УСЛОВИ: љубазност и пријатан приступ 
купцу; изврсне продајне и комуникационе 
вештине; возачка Б категорије; познавање 
делова; познавање рада на рачунару. Рад 
се обавља у првој и другој смени. Рок за 
пријављивање 24.12.2022.



Велики број незапослених који су 
посетили сајам, послове су могли 

да пронађу на штандовима Галенике, 
Nestle Adriatic S, Lidl Srbija KD, Дома 
за смештај старих лица „Андреа”, Те-
лекома Србија ад. Delhaize Srbija doo 
Београд и других, које су обишли ди-
ректор Филијале за град Београд Ке-
нан Хајдаревић и руководилац Служ-
бе Чукарица Татјана Мијушковић.

„Ово је двадесети сајам који орга-
низујемо у сарадњи са Филијалом за 
град Београд НСЗ на Чукарици. Захва-
лан сам на тој сарадњи и надам се да 
ће се наставити, јер нам је веома ва-
жно да нашим грађанима, који траже 
запослење, омогућимо да се информи-
шу на овај начин” рекао је председник 
ГО Чукарица Срђан Коларић.

Заменик директора Филијале за 
град Београд НСЗ Синиша Кнежевић, 

истакао је важност сарадње са град-
ским општинама посебно са Општи-
ном Чукарица, када је у питању поли-
тика запошљавања. 

„Желим да напоменем да су у 
току програми за подстицање запо-
шљавања особа са инвалидитетом који 
трају до краја године. Позивам све за-
интересоване послодавце да се укљу-
че у програме јер нас следеће године 
очекују нови јавни позиви. Драго ми је 
да је овај сајам изузетно посећен, како 
од стране послодаваца који су дошли 
да понуде слободна радна места, тако 
и од заинтересованих кандидата који 
траже запослење или желе да га про-
мене. На штанду Националне службе 
за запошљавање, наше колегинице 
ће сва заинтересована лица упутити 
и пружити неопходну помоћ око сас-
тављања биографије, и дати савете 

како да се припреме за разговор са бу-
дућим послодавцима и попуне упит-
нике”, информисао је Кнежевић.

Из компаније COFICAB d.o.o чија 
делатност је производњa и продајa 
електричних жица и каблова за ауто-
мобилску индустрију, кућне апарате, 
медицинске и индустријске примене, 
кажу да годинама сарађују са НСЗ и 
да се радо одазивају сваком позиву за 
учешће на сајмовима запошљавања.

„Захваљујући учешћу на сајмови-
ма НСЗ запослили смо одређени број 
потребних радника. Планирамо про-
ширење производње, зато смо данас 
овде, да се представимо и да разгова-
рамо са заинтересовани кандидати-
ма”, поручили су из компаније.

„Конкурисала сам за помоћног 
радника у кухињи и продавца у ма-
лопродаји, јер сам завршила трого-
дишњу трговачку школу. Што се тиче 
Националне службе за запошљавање, 
могу да кажем само речи хвале и на-
дам се да ће ми данас помоћи да лак-
ше и брже дођем до запослења”, каза-
ла је једна од посетилаца сајма, која 
је своју пријаву за посао предала на 
штанду компаније SCB доо. 

Катарина Јовичин

На чукаричком сајму 
запошљавања преко 1.000 
слободних радних места

Филијала Београд Националне службе за запошљавање у сарадњи са 
Градском општином Чукарица организовала је сајам запошљавања на 

коме је 40 послодаваца из Београда, исказало потребу за запошљавањем 
преко 1.000 радника. На сајму који је одржан 30. новембра у простору 

општине, највише слободних послова понуђено је за ИТ, електро и 
машинске инжењере, дипломирани фармацеуте, фармацеутске техничаре, 

медицинске сестре, возаче, браваре и раднике обезбеђења.



www.nsz.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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