
Бесплатна публикација о запошљавању
  Број 991 / 15.06.2022.

Национална служба за запошљавање 

295 слободних радних места



Бесплатна публикација о запошљавању
Број 991 • 15. јун 2022. године

Издавач: Национална служба за запошљавање  
Директор: Зоран Мартиновић

Редакција: Катарина Јовичин, Немања Новаковић,  
Славица Даниловић, Мира Колаковић

Одсек за издаваштво: Зорана Павловић  
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs 

Припрема за штампу: „Службени гласник”
Штампа: „Службени гласник” ISSN 1451-4757

Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. 
Текст огласа за слободна радна места можете предати 

у најближој филијали/служби НСЗ.

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 880 - 881 • 06. мај 2020. године

Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
Редакција: Катарина Јовичин, Ђурђица Сучевић, Немања Новаковић, 

Јелена Бајевић, Славица Даниловић  Одсек за издаваштво: Тамара Сарић 
Огласи: Марина Миловановић, marina.milovanovic@nsz.gov.rs, тел. 011/2929-302 

Лектор: Бранка Тарбук, novine@nsz.gov.rs 
Дизајн и припрема за штампу: Драгица Поповић

Штампа: „Службени гласник„ ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови„ је бесплатно. 
Текст огласа за слободна радна места можете предати

у најближој филијали/служби НСЗ. 

Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати 
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Како да предате оглас за слободна радна места

Администрација и управа 3
Трговина и услуге 15
Медицина 16
Здравство и социјална заштита 23
Индустрија и грађевинарство 24
Саобраћај и везе 25
Култура и информисање 25
Наука и образовање 28

Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање 
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.

Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:

– радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
–  пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.  

нису неопходни или елиминаторни услови;
– провера радних способности није предвиђена.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,  
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Oпшти услови огласа/конкурса



Бесплатна публикација о запошљавању 315.06.2022. |  Број 991 |   

Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 51 број: 112-
8835/2021 од 28.09.2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водо-
привреде – Управа за заштиту биља, Нови Бео-
град, Омладинских бригада 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место фитосанитарни 
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције 
Београд, Одељење фитосанитарне 

инспекције
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у фитосанитарној 
области; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мерама, 
и даје обавештења странкама; подноси прија-
ве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту; прати при-
мену прописа из делокруга рада инспекције и 
учествује у изради анализа и извештаја; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке – одсек заштита 
биља или одсек ратарски или одсек воћарско-ви-
ноградарски или одсек општи или одсек хорти-
култура или одсек прехрамбена технологија или 
из научне области менаџмент и бизнис – одсек 
агроекономија или из стручне области техно-
лошко инжењерство – одсек за прехрамбену 
технологију на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Неготин.

2. Радно место фитосанитарни 
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције 
Крагујевац, Одељење фитосанитарне 

инспекције
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у фитосанитарној 
области; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мерама, 
и даје обавештења странкама; подноси прија-

ве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту; прати при-
мену прописа из делокруга рада инспекције и 
учествује у изради анализа и извештаја; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке – одсек заштита 
биља или одсек ратарски или одсек воћарско-ви-
ноградарски или одсек општи или одсек хорти-
култура или одсек прехрамбена технологија или 
из научне области менаџмент и бизнис – одсек 
агроекономија или из стручне области техно-
лошко инжењерство – одсек за прехрамбену 
технологију на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Крагујевац.

3. Радно место фитосанитарни 
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Ниш, 
Одељење фитосанитарне инспекције

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у фитосанитарној 
области; поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мерама, 
и даје обавештења странкама; подноси прија-
ве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о призна-
вању прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саве-
тодавну помоћ надзираном субјекту; прати при-
мену прописа из делокруга рада инспекције и 
учествује у изради анализа и извештаја; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке – одсек заштита 
биља или одсек ратарски или одсек воћарско-ви-
ноградарски или одсек општи или одсек хорти-
култура или одсек прехрамбена технологија или 
из научне области менаџмент и бизнис – одсек 
агроекономија или из стручне области техно-
лошко инжењерство – одсек за прехрамбену 
технологију на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Зајечар.

4. Радно место гранични 
фитосанитарни инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне 

инспекције Мали Зворник, Одељење 
граничне фитосанитарне инспекције

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у фитосанитарној 
области на граничним прелазима; поступа по 

представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама, и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним органи-
ма у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке – одсек зашти-
та биља или одсек ратарски или одсек воћар-
ско-виноградарски или одсек општи или одсек 
прехрамбена технологија или из научне области 
менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или 
из стручне области технолошко инжењерство – 
одсек за прехрамбену технологију на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 
3 године, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Мали Зворник.

5. Радно место гранични 
фитосанитарни инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне 
инспекције Прешево, Одељење 

граничне фитосанитарне инспекције
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у фитосанитарној 
области на граничним прелазима; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о пре-
дузетим радњама и мерама, и даје обавештења 
странкама; подноси пријаве надлежним органи-
ма у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзорима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту; прати примену прописа из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке – одсек зашти-
та биља или одсек ратарски или одсек воћар-
ско-виноградарски или одсек општи или одсек 
прехрамбена технологија или из научне области 
менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или 
из стручне области технолошко инжењерство – 
одсек за прехрамбену технологију на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 
3 године, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Прешево и Гра-
нични прелаз Градина.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор канди-
дата се врши на основу провере компетенција.
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Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

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

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

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

Конкурсна комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере, односно Конкурсна комисија 
може одлучити да се кандидату ипак изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

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

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

За радна места под редним бројем од 1 
до 3:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, осно-
ве прекршајног права и прекршајни поступак, 
основе вештине комуникације и конструктивног 
решавања конфликата), посебна функционална 
компетенција за радно место, релевантни про-
писи из надлежности органа (Закон о здрављу 
биља, Закон о садном материјалу воћака винове 
лозе и хмеља, Закон о средствима за заштиту 
биља, Закон о семену, Закон о средствима за 
исхрану биља, Закон о ГМО, Закон о безбед-
ности хране) и посебна функционална компе-
тенција за радно место, релевантни пописи из 
делокруга радног места (Правилник о фитоса-
нитарној контроли биља, биљних производа и 
прописаних објеката у међународном промету, 
Правилник о листама штетних организама и 
листама биља, биљних производа и прописаних 
објеката и Правилник о утврђивању Програма 
мера заштите здравља биља) – провераваће се 
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – возачка дозвола Б категорије провера-
ваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз 
пријавни образац. 

За радна места под редним бројем од 4 и 5:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, осно-
ве прекршајног права и прекршајни поступак, 
основе вештине комуникације и конструктивног 
решавања конфликата) посебна функционална 
компетенција за радно место, релевантни про-
писи из надлежности органа (Закон о здрављу 
биља, Закон о средствима за заштиту биља, 
Закон о средствима за исхрану биља, Закон о 
ГМО, Закон о безбедности хране) и посебна 
функционална компетенција за радно место, 
релевантни пописи из делокруга радног места 
(Правилник о фитосанитарној контроли биља, 
биљних производа и прописаних објеката у 
међународном промету, Правилник о листама 
штетних организама и листама биља, биљних 
производа и прописаних објеката, Правилник 
о условима и начину вршења прегледа и узор-
ковања пошиљке средстава за заштиту биља, 
активне супстанце, односно основне супстанце, 
као и о обрасцу и садржини захтева за преглед 
пошиљке и условима које увозник мора да обез-
беди ради обављања фитосанитарног прегледа, 
Правилник о условима и начину вршења прегле-
да средстава за исхрану биља и оплемењивача 
земљишта, начину узорковања и достављања 
узорака и броју и величини узорака ради испи-
тивања у промету и примени) – провераваће се 
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно 
место – возачка дозвола Б категорије провера-
ваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз 
пријавни образац. 

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”. 

V Лица задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284 
од 10.00 до 12.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-

курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде или у штампаној верзији на писар-
ници Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Београд, Немањина бр. 22-26. 
Напомена: моле се кандидати да приликом 
попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да 
су преузели исправан Образац пријаве који се 
односи на радно место на које желе да конку-
ришу односно да у горњем левом углу Обрасца 
пријаве пише тачан назив органа и радног места 
на које се конкурише.

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

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

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да, у року од пет радних дан од 
дана пријема обавештења, доставе доказе који 
се прилажу и изборном поступку.

Кандидат који не достави доказе, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњава услове за запослење, писаним 
путем се обавештава да је искључен даљег 
изборног поступка.

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама.
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Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у 
складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају личне 
податке о чињеницима садржаним у службеним 
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за сва-
ко радно место посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци 
ће се спровести, почев од 04. јула 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем email адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило). Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или email адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
је именовао директор Управе за заштиту биља.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa пољопривреде, шумарства и 
водопривреде; на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-2663/2022 од 29. марта 2022. 
године, Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стандарде и 
регистре у области предшколског и 
основног образовања и васпитања, 

разврстано у звање саветник, у 
Сектору за предшколско и основно 

образовање и васпитање
Група за правне послове у 

предшколском и основном образовању  
и васпитању
1 извршилац

Опис послова: Успоставља и израђује методо-
логију и ажурира регистар предшколских устано-
ва и основних школа и њихове проширене делат-
ности, других организација и физичких лица 
која обављају послове у области предшколског 
образовања и васпитања; израђује критеријуме 
за мрежу предшколских установа и основних 
школа; прати функционисање система мреже 
ових установа и издвојених одељења; припре-
ма и предлаже стандарде и нормативе просто-
ра, опреме и наставних средстава у предшколс-

ким установама и основним школама у сарадњи 
са надлежним заводима; учествује у припреми 
решења о испуњености услова за оснивање, 
почетак рада и обављање делатности установа 
и организовања издвојених одељења; припрема 
сагласности за проширење делатности, статус-
не промене, промене назива и седишта уста-
нова; учествује у припреми решења о избору 
и разрешењу директора и органа управљања, 
постављењу вршилаца дужности директора и 
именовању привремених органа управљања; 
обавља административне послове за потребе 
рада Националног просветног савета и стара 
се о роковима за израду аката из надлежности 
Националног просветног савета, пружа админи-
стративну подршку припреми аката о образо-
вању комисија чији је рад везан за Национал-
ни просветни савет, сарађује са председником 
Националног просветног савета у припреми сед-
ница и стара се о припреми материјала за чла-
нове Националног просветног савета и комисија; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за администрацију 
сервиса е-Науке, разврстано  

у звање саветник
у Сектору за дигитализацију у просвети 

и науци, Група за е-Науку
1 извршилац

Опис послова: Координира администрирањем 
успостављања и коришћења система е-Науке из 
делокруга Групе; учествује у изради пројектних 
захтева за надоградњу и надзор над доступности 
и коришћења дигитализованог система е-Науке 
и стара се о исправности успостављених про-
цедура које обезбеђују одржавање квалитета и 
безбедности података у оквиру тог дела инфор-
мационог система Министарства; обезбеђује 
услове за дигитализацију додељеног јединстве-
ног броја истраживача и прати и обезбеђује 
квалитет и тачност уноса података о правним и 
физичким лицима у регистрима и евиденцијама 
информационог система е-Науке; прикупља и 
обрађује податке и припрема извештаје и анали-
зе из система е-Науке из других извора за потре-
бе Министарства и спроводи активности за уна-
пређивање информационог система и квалитета 
података у дигитализованом систему е-Науке; 
учествује у раду радних група за израду закона 
и прописа о дигитализацији регистара и евиден-
ција у области научноистраживачке и иновацио-
не делатности; анализира податке из инфор-
мационог система и других извора, израђује 
извештаје и објављује податке из регистара 
на порталу отворених података Министарства; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 991 | 15.06.2022.6

Администрација и управа

најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

3. Радно место за финансијско-
материјалне послове,  

разврстано у звање саветник
у Сектору за финансије, Одељење за 

обављање финансијско материјалних 
послова

1 извршилац

Опис послова: Прикупља, проверава, обрађује 
и обрачунава податке за подручје за које је 
надлежан, а који су од значаја за утврђивање 
цене услуга у основном и средњем образовању 
и обрађује промене у броју извршилаца и броју 
обрачунских радника; врши следеће послове 
из територијалне надлежности: врши утврђи-
вање планске квоте за исплату зарада и нак-
нада зарада запослених у основном и средњем 
образовању на месечном нивоу и проверу и 
верификацију обрачунатих зарада; прикупља, 
обједињава и обрађује податке везане за ост-
варивање права из радног односа запослених у 
образовању (зараде, отпремнине, боловања); 
врши обраду предмета који се прослеђују на 
даље поступање (захтеви за рефундацију по 
основу судских пресуда, захтеви за накнаде 
односно отпремнине за запослене који су тех-
нолошки вишкови); врши проверу података 
који су од значаја за утврђивање цене услуга, 
непосредним увидом у релевантну документа-
цију у школи; учествује у праћењу и контроли 
преузимања запослених са листе запослених 
за чијим радом је престала потреба, у потпу-
ности или делимично у установама образовања 
и васпитања, сарађује са школским управама, 
републичком просветном инспекцијом, органи-
ма јединица локалне самоуправе надлежним за 
област образовања; обавља и друге послове по 
налогу начелника одељења.

Услови: Високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, Страхињића бана бб.

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

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази изборног 
поступка, обавештава се о резултату провере 
компетенције и не позива се да учествује у про-
вери следеће компетенције у истој или наредној 
фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компе-
тенција за сва радна места:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писано),
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру),
• пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писано).

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

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управ-
ни поступак) провераваће се путем симулације 
(писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежности 
органа (Закон о основама система образовања 
и васпитања) провераваће се путем симулације 
(писано).

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (информациона 
безбедност) провераваће се путем симулације 
(писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити података о лич-
ности) провераваће се путем симулације (писа-
но).

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (извр-
шење буџета) провераваће се путем симулације 
(писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације (писано). 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама) 
провераваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-
popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).

3. Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираног 
на компетенцијама.

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

IV Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог 
конкурса и који је саставни део Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021). Образац пријаве 
доступан је на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја или у штампаној 
верзији на писарници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 
Београд.

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

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

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

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

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

VII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Драгица 
Милошевић, телефон: 011/3631-256 и Ивана 
Мутавџић, телефон: 011/3610-287.

VIII Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.
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IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство).

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд.

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

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 11. јула 2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) које 
наведу у својим пријавама. 

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, у Палати 
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном 
комисијом за радна места под редним бројем 1 
и 3 ће се обавити у просторијама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Бео-
град, Немањина бр. 22-26, а за радно место под 
редним бројем 2 ће се обавити у просторијама 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд, Захумска бр. 14.

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

Напомене:

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

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду. Проб-
ни рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене решењем 
конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар просвете, науке и техно-
лошког развоја.

Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу e-управе, на огласној табли, web стра-
ници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

КОРУПЦИЈЕ
Београд

Агенција за спречавање корупције поступајући 
на основу члана 9 Закона о спречавању коруп-
ције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 
11/21 – аут. тум., 94/21 и 14/22), чл. 54 и 61 став 
1 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 
– исправка, 64/07 – измена, 67/07 – исправка, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), 
чл. 9 ст. 3, чл. 10, 11 и 12 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19 и 67/21, у даљем тексту: Уредба), чл. 
4 и 5 Правилникa о попуњавању радних места у 
Служби Агенције за спречавање корупције број: 
014-110-00-0007/19-01/1 од 20.11.2020. године 
и члана 30. Правилника о унутрашњем уређењу 
и ситематизацији радних места у Служби Аген-
ције за борбу против корупције број: 014-110-
00-0003/19-01 од 14.03.2019. године (у даљем 
тексту: Правилник), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Агенција за спречавање корупције, Београд, 
Царице Милице 1.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за административно-
техничку подршку за евиденције

у Групи за евиденције и извештавање,  
у Одељењу за регистре и евиденције,  
у Сектору за регистре и евиденције, 

звање референт
1 извршилац

Опис посла: Врши унос података у одгова-
рајуће евиденције из поднетих извештаја; архи-
вира поднете извештаје; пружа потребну тех-
ничку подршку; обавља друге послове по налогу 
претпостављених.

Услови: Завршена средња школа; најмање 
две године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит; потребне компетенције 
за обављање послова радног места одређене у 
Обрасцу компетенција.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: 
Сагласно одредбама члана 9 Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, про-
вера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом. 

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

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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У изборном поступку се проверавају:

1. Опште функционалне компетенције:
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије – провера ће се вршити путем теста 
– писмено;
– дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
– пословна комуникација – провера ће се врши-
ти путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне калкула-
ције), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере.

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

2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

1. Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови: канцела-
ријско пословање – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

2. Посебне функционалне компетенције за радно 
место: прописи из надлежности органа: Закон о 
спречавању корупције („Службени гласник РС”, 
бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 
94/21 и 14/22) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

3. Посебна функционална компетенција за рад-
но место: прописи из делокруга радног места: 
Правилник о регистру функционера и регистру 
имовине („Службени гласник РС”, бр. 118/20 и 
96/21) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције: управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет. обли-
ци провере понашајних компетенција су: психо-
метријски тестови, узорци понашања, интервју 
базиран на компетенцијама и упитник.

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

IV Место рада: 
Београд, Царице Милице 1.

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

VI Oпшти услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије, да је учес-
ник конкурса пунолетан, има прописану струч-
ну спрему и испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државним 
органима због теже повреде радне дужности 
из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућем Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Агенције за спреча-
вање корупције, Службе за управљање кадрови-
ма или у штампаној верзији на писарници Аген-
ције за спречавање корупције, Царице Милице 1.
– Образац пријаве за конкретно радно место 
мора бити потписан својеручно.
– Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак.
– Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који су у пријави назначили за доставу 
обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: 
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају 
непосредно на писарници Агенције за спреча-
вање корупције, Царице Милице 1, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места (назив радног места)”.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
– Oригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
– Oригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
– Оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема;
– Оригинали или оверене фотокопије доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти којима се доказује на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство);
– Oригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положе-
ном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); 
– Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се на српском језику, у 
супротном морају бити преведени и оверени 
од стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована. 
Сви тражени докази се подносе у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника. Изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
једницама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао. Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, однос-
но општинским управама.

Напомена: 
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима, односно уверење о поло-
женом правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адре-
су Агенције за спречавање корупције, Царице 
Милице 1 Београд.

XI Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс:
Рок за подношење пријава је осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 10.07.2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) које 
наведу у својим пријавама, или путем телеграма 
на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Провера посебних функционал-
них компетенција као и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Аген-
ције за спречавање корупције, Царице Милице 
1. Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електронске адресе) које наведу у 
својим пријавама, или путем телеграма на адре-
су наведену у пријави.

XIII Лице задужено за давање информа-
ција о конкурсу:
Драгана Пишчевић и Мирослава Милосављевић, 
број телефона: 011/4149-117.

Напомене:
Положен државни стручни испит није услов нити 
предност за заснивање радног односа. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
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6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Агенције за спречавање 
корупције.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Агенције за спречавање 
корупције, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

Агенција не врши дискриминацију на основу 
расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкурен-
ција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове.

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

Република Србија
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 
94/17, 95/18 и 157/2020), члана 2 став 6 члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) 
и члана 27к став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 
– исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/21), Републич-
ка дирекција за робне резерве, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републичка дирекција за робне резерве, Бео-
град, Дечанска 8 а.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место интерни ревизор – 
самостални извршилац изван  
свих унутрашњих јединица,  

у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове ревизије и то: 
ревизију система, ревизију успешности посло-
вања, финансијску ревизију и ревизију усагла-
шености; израђује анализе, извештаје и инфор-
мације у вези обављених ревизија; придржава се 
професионалних и етичких стандарда; припре-
ма нацрт стратешког и годишњег плана интер-
не ревизије; анализира прикупљене и обрађене 
ревизорске доказе и учествује у изради одгова-
рајућих радних докумената; врши процену сис-
тема за финансијско управљање и контролних 
система; процењује системе и процесе интер-
не контроле на основу управљања ризицима; 
сарађује са ужим унутрашњим јединицама, 
органима, организацијама и институцијама јавне 

управе на пословима из свог делокруга; обавља 
и друге послове по налогу директора. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци на пословима 
ревизије, интерне контроле, финансијске кон-
троле или рачуноводствено-финансијским посло-
вима и положен испит за овлашћеног интерног 
ревизора у јавном сектору као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Дечанска 8 а.

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

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције. У изборном поступку за извршилачко 
радно место проверавају се:

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

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

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

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

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

1. Посебна функционална компетенција зa 
област рада послови ревизије – методе и алате 

интерне ревизије; финансијску ревизију и реви-
зију усаглашености са прописима, стратешки и 
годишњи план интерне ревизије, спровођење 
годишњег плана интерне ревизије – провера-
ваће се писмено путем симулације. 
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
провераваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о робним резервама) – провера-
ваће се путем симулације (писмено),
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места Правилник о заједничким 
критеријумима за организовање и стандарди-
ма и методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном секто-
ру, Уредба о буџетском рачуноводству – прове-
раваће се путем симулације (писмено). 

2. Понашајне компетенције за изврши-
лачко радно место: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

3. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за извршилачко радно место: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа – прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
или у штампаној верзији на писарници Репу-
бличке дирекције за робне резерве, Београд, 
Дечанска 8 а.

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

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

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

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

VII Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оверена фотокопија дипломе или уверења 
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којим се потврђује стручна спрема која је наве-
дена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит) / кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство). Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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, однос-
но општинским управама. Фотокопије докумена-
та које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати.

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) је, између осталог, прописано да 
су органи у обавези да по службеној дужности, 
када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. 

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

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

VIII Рок за подношење осталих доказа: 
кандидати 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 обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Републичке дирекције за робне резерве, Бео-
град, Дечанска бр.8 а.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
са учесницима конкурса чије су пријаве благо-

времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 18 јула 2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона или електронске адресе које су навели 
у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, 
понашајних компетенција, посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, Нови Београд, Михајла Пупина 6. 

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

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

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

XII Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу, у периоду од 10-12 часова: 
Милена Трифуновић, тел: 063/8602-920, Репу-
бличка дирекција за робне резерве.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Републич-
ке дирекције за робне резерве Дечанска 8а, или 
предају непосредно на писарници Републичке 
дирекције за робне резерве Дечанска 8а, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места (назив радног места)”.

НАПОМЕНE

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, у општинској управи или 
суду), биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији и огласној табли Републичке дирекције за 
робне резерве, на порталу е-управе, на интер-
нет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

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

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 
и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/19 и 67/21) и закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 Број: 112-3494/2022 од 28. априла 2022. 
године, Министарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

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

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење 
стања у финансирању обавезног 

здравственог осигурања и Буџетског 
фонда за лечење обољења, стања 

или повреда које се не могу успешно 
лечити у Републици Србији, 
разврстано у звању саветник

у Групи за праћење и унапређивање 
социјалног дијалога у области здравства 
и Буџетског фонда за лечење обољења, 

стања или повреда које се не могу 
успешно лечити у Републици Србији, 

Сектор за здравствено осигурање
1 извршилац

Опис послова: Разматра захтеве и припрема 
одлуке о додели средстава из Буџетског фон-
да за лечење обољења, стања или повреда 
које се не могу успешно лечити у Републици 
Србији;учествује у припреми аката за потре-
бе рада Буџетског фонда за лечење обољења, 
стања или повреда које се не могу успешно 
лечити у Републици Србији; сарађује са Коми-
сијом за доделу средстава из Буџетског фонда 
за лечење обољења, стања или повреда које се 
не могу успешно лечити у Републици Србији и 
Надзорним одбором Буџетског фонда за лечење 
обољења, стања или повреда које се не могу 
успешно лечити у Републици Србији; учествује 
у изради подзаконских аката из надлежнос-
ти министарства, као и Републичког фонда за 
здравствено осигурање, учествује у припреми 
мишљења, односно сагласности на акта Репу-
бличког фонда за здравствено осигурање из 
надлежности Групе; сарађује са Републичким 
фондом за здравствено осигурање, здравстве-
ним установама и другим органима и органи-
зацијама, факултетима здравствене струке; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке или медицинске науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање 3 године радног искуства у струци као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

www.nsz.gov.rs
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провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом. 

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

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

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

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

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обраду података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
– провераваће се писмено путем симулације.
– Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови – буџет-
ски систем Републике Србије – провераваће се 
писмено путем симулације
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о здравственом 
осигурању) – провераваће се писмено путем 
симулације.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
здравља https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/
konkursi.php.

V Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције за радно место под редним 

бројевима 1 (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет – провераваће се 
путем психометријских тестова) и путем интер-
вјуа базираном на компетенцијама.

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

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

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

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

X Рок за подношење пријава: рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

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

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

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

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси оригинал 

или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решења да је државни службеник 
нераспоређен.

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

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

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства здравља, Немањина 22-26, Бео-
град.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 

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

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се 
спровести почев од 01. августа 2022. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, у Палати 
Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

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

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

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3). 

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

Напомене:

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

Овај конкурс објављује се на web страници 
Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на 
огласној табли, на web страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
e-управе, web страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА 
И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1. Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број: 112-4267/2022 од 
30. маја 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство рударства и енергетике, Београд, 
Немањина број 22-26.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за праћење 
снабдевања и тржишта нафте и гаса, 

у звању самостални саветник
у Одсеку за правне и економске  
послове у области нафте и гаса,  

у Сектору за нафту и гас
1 извршилац

Oпис послова: Прати тржиште нафте, дери-
вата нафте и природног гаса, сарађује са енер-
гетским субјектима и надлежним органима, 
анализира прикупљене податке, врши процену 
могућих ризика за безбедно снабдевање и пред-
лаже одговарајуће мере и активности; припре-
ма методологије за попуњавање базе података 
Сектора за нафту и гас, развија базу података 

у складу са прописима из области нафте и гаса, 
приступа другим базама података које попуња-
вају енергетски субјекти из области нафте и гаса 
и припрема анализе, извештаје и информације, 
као и предлоге мера за решавање идентифико-
ваних проблема; прати прописе Европске уније 
и друге прописе којим се уређује област наф-
те и гаса и припрема стручне основе за израду 
прописа у области нафте и гаса у циљу усагла-
шавања са прописима Европске уније, учествује 
у припреми аката које доноси Влада; припрема 
прилоге за израду стратешких аката из области 
нафте и гаса, прати реализацију ових аката, 
учествује у изради извештаја о сигурности снаб-
девања енергијом и енергентима; учествује у 
изради Акционог плана усаглашеног са конкрет-
ним условима избијања кризе и прати специфи-
чне податке и информације, као и активностима 
које се предузимају у циљу управљања кризом у 
снабдевању природним гасом и кризним ситуа-
цијама; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области економске науке или научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља техничко-технолошких наука или из 
области интердисциплинарних, мултидисципли-
нарних, трансдисциплинарних и двопредметних 
студија (дипломирани просторни планер) на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за реализацију 
међународне билатералне сарадње, 

у звању самостални саветник
у Групи за међународну сарадњу,  

у Сектору за међународну сарадњу  
и европске интеграције

1 извршилац

Опис послова: Припрема и предлаже стра-
тешка документа за реализацију међународне 
сарадње; сачињава подлоге и дефинише ставо-
ве које ће представник Министарства заступати 
на састанцима; учествује у планирању међуна-
родне билатералне и мултилатералне сарадње 
у области рударства и енергетике, на основу 
постојећих приоритета и потреба, а у складу са 
оквиром и мандатом појединих мултилатерал-
них и регионалних организација, иницијатива 
и програма; обавља стручне послове у поступ-
ку припреме међународних уговора и билате-
ралних споразума и прати њихову реализацију; 
предлаже активности за дефинисање развоја 
међународне билатералне сарадње; сарађује 
са националним, европским и међународним 
релевантним институцијама и са МСП-ом, дипло-
матским мисијама РС и страним дипломатским 
мисијама у РС; прикупља мишљења на нацрте 
билатералних споразума; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука, техничко-технолошких наука или природ-
но-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 

најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место за планирање и 
спровођење поступака јавних 
набавки, у звању самостални 

саветник
у Групи за јавне набавке, у Одељењу 

за материјално-финансијске послове, у 
Секретаријату Министарства

1 извршилац

Опис послова: Израђује предлог плана јав-
них набавки Министарства; планира и спроводи 
поступке јавних набавки за потребе Министар-
ства; учествује као члан у раду комисија за јавне 
набавке радова, услуга и добара и сарађује са 
секторима у припремању и спровођењу посту-
пака јавних набавки; обрађује захтеве за зашти-
ту права понуђача; стара се о роковима за дос-
тављање понуда и доношење одлука; обавља 
пословну комуникацију у поступку припремања 
понуда и приликом закључења уговора; израђује 
периодичне извештаје о спроведеним јавним 
набавкама; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке или економске науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од наjмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање пет година радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд. 

4. Радно место за програмирање,  
у звању самостални саветник

у Одсеку за планирање и програмирање 
пројеката, у Одељењу за управљање 

пројектима
1 извршилац

Опис послова: Усклађује прилоге за релевант-
на програмска и стратешка документа за финан-
сирање из ЕУ фондова, међународне помоћи и 
домаћих извора финансирања сарађује са заин-
тересованим странама у процесу програмирања; 
идентификује и израђује нацрте предлога капи-
талних пројеката; прати квалитет релевантне 
пројектне документације (студије изводљивости 
и слично) и пратеће пројектне документације у 
складу са процедурама; учествује у оцени при-
оритета и у планирању потребног националног 
суфинансирања; спроводи препоруке реви-
зора, као и принципе и правила неопходна за 
успостављање, функционисање и одрживост 
децентрализованог система управљања фондо-
ва ЕУ у оквиру надлежности Одсека; припрема 
материјал за учешће у раду релевантних сек-
торских група за припрему пројеката; припре-
ма извештаје о процесу програмирања и препо-
руке за његово унапређење; сарађује са другим 
унутрашњим јединицама Министарства у поступ-
ку програмирања; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
друштвено-хуманистичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
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ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од наjмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

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

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

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

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

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

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

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

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја Службе за 
управљање кадровима о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који буду испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, вршиће се 
провера посебних функционалних компетенција, 
и то:

За радно место под редним бројем 1:
– посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – нормативни послови (мето-
дологија праћења примене и ефеката донетих 
прописа и извештавање релевантним телима и 
органима) – усменом симулацијом;
– посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (израда секторских анализа) – усменом симу-
лацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-

жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о енергетици) – усменом 
симулацијом.

За радно место под редним бројем 2:
– посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (методологија припреме докумената јавних 
политика и формална процедура за њихово 
усвајање) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – послови међународне 
сарадње и европских интеграција (процедуре 
припреме и закључивања међународних спораз-
ума) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи из 
делокруга радног места (Закон о закључивању и 
извршавању међународних уговора) – усменом 
симулацијом.

За радно место под редним бројем 3:
– посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – послови јавних набавки 
(методологија за припрему конкурсне докумен-
тације у поступку јавних набавки) – усменом 
симулацијом; 
– посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних информа-
ција) – усменом симулацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Закон о државној управи) – усме-
ном симулацијом.

За радно место под редним бројем 4:
– посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – послови управљања фон-
довима ЕУ и међународном развојном помоћи 
(релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који 
се односи на Инструмент за претприступну 
помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) – усменом 
симулацијом;
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Уредба о управљању програмима 
претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) 
за период 2014-2020. године) – усменом симу-
лацијом; 
– посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи из 
делокруга радног места (Зaкон о потврђивању 
Оквирног споразума између Републике Србије и 
Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици 
Србији у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА II) – усменом симулацијом. 

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство рударства и 
енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Бео-

град, или се предају непосредно на писарници 
Министарства рударства и енергетике, Немањи-
на бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”. 

V Лицe задуженo за давање обавештења о 
конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства рударства и енергетике или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
рударства и енергетике, Београд, Немањина бр. 
22-26. 

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

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

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

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

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

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/16) пропи-
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сано је, између осталог, да су органи у обавези 
да по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства рударства и енергетике. 

Кандидати који желе да конкуришу на више рад-
них места, попуњавају пријавни образац за сва-
ко радно место посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци 
ће се спровести, почев од 29. јуна 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем електронске адресе.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у Служби за управљање кадровима, у 
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило) или у просторијама 
Министарства рударства и енергетике, Београд, 
Краља Милана 36. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електрон-
ске адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које 
је именовао министар рударства и енергетике.

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

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

КРАЉЕВО

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ГОЧ”
36000 Краљево, Београдска 44ч

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је лице пунолетно и пословно спо-
собно; да има високо или више образовање про-
светног, педагошког, психолошког, социјолош-
ког, социјалног или здравственог смера; да има 
најмање пет година радног искуства, од чега три 
године на пословима за које је основана Уста-
нова или најмање три године на руководећим 
положајима; да није правноснажно осуђивано на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци и 
да се против лица не води кривични поступак; да 
кандидат поднесе Програм рада и развоја Дечјег 
одмаралишта „Гоч” Краљево за четворогодишњи 
период. Докази о испуњењу услова конкурса: 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
– лекарско уверење (не старије од шест месе-
ци); доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија – не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија новог обрасца са холограмом); 
доказ о радном искуству у струци (потврда, 
решење, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство). Дока-
зи о испуњености услова подносе се уз пријаву 
на конкурс. Напомена: кандидати уз пријаву 
на конкурс достављају кратку биографију, кон-
такт телефон, тачну адресу боравка, ради дос-
тављања писмена и позивања на разговор. У 
погледу достављања писмена примењиваће 
се одредбе чланова 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77 и 78 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 

и 95/18). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Јавни кон-
курс спроводи Управни одбор установе. Одлуку 
о именовању директора доноси Скупштина Гра-
да Краљева на образложени предлог Управног 
одбора установе у року од 15 дана од завршетка 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. По завршетку конкурса пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
Пријаве се подносе лично или путем поште (са 
повратницом) на горе наведену адресу, са наз-
наком „За јавни конкурс”. Лице за контакт: Ана 
Видовић 062/292-373.

ПИРОТ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Јавни конкурс за попуњавање намештенич-
ког радног места економ у Општинској управи 
Општине Бабушница, Одељењу за финансије 
и друштвене делатности, Одсеку за друштвене 
делатности, заједничке и скупштинске послове 
објављен у публикацији „Послови”, број 987 од 
18. маја 2022. године, огласној табли и и интер-
нет презентацији општине Бабушница поништа-
ва се у целости.

ЗРЕЊАНИН

ВИШИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Кеј 2. октобра 1

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУНУ СЛОБОДНОГ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
Орган у коме се радно место попуњава: 
Виши суд у Зрењанину, Кеј 2. октобра 1

Судијски помоћник – у звању  
виши судијски сарадник  
(самостални саветник) 

1 извршилац

1. Услови: општи услови: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 
да учеснику раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности и радног односа, да учесник конкурса има 
општу здравствену способност за рад, да учес-
ник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци. Посебни услови: завр-
шен правни факултет односно стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен правосудни испит, нај-
мање две године радног искуства у струци након 
положеног правосудног испита и потребне ком-
петенције за рад за ово радно место. Положен 
државни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан за оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу.

2. Опис послова: помаже судији у раду и 
реферисању, проучава правна питања у вези са 
радом судија у појединим предметима, израђује 
нацрте судских одлука и припрема правне ста-
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вове за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши самостално или под надзором и по упут-
ствима судије друге стручне послове и друге 
послове по налогу председника суда.

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

Провера општих функционалних компе-
тенција: 
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити писаним путем 
– тест);
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
решавањем задатка практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ 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” (поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интенета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције „дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу рад на рачунару), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Провера сваке од општих функционал-
них компетенција не може трајати дуже од јед-
ног сата. Кандидати који су освојили један бод 
у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка. Након пријема 
извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција врши се провера посеб-
них функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компе-
тенције за одређено радно место: 
– поседовање знања и вештина за израду нацр-
та судских одлука и других аката (провера ће се 
вршити писаним путем – тест);
– поседовање знања и вештина за израду нацрта 
сентенци о заузетим правним ставовима (прове-
ра ће се вршити писаним путем – тест);
– поседовање вештина презентације, вештина 
управљања поступком и вештина извештавања 
у предметима – провераваће се усменим путем 
(разговор са кандидатом).

Време за израду писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата. Време за припрему усменог 
задатка не може бити дуже од тридесет минута.

Провера понашајних компетенција и то: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, те изградња и одржавање 
професионалних односа. Проверу понашајних 
компетенција ће упитником вршити дипломира-
ни психолог.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на свим 
радним местима и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

4. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз 
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави 
следеће доказе: 1. биографију, 2. оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 3. оригинал или оверену копију 

извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал 
или оверену копију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, 5. оригинал или оверену копију 
доказа о положеном правосудном испиту, 6. 
оригинал или оверену копију потврде да учес-
нику раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник конкурса био у радном 
односу, 7. оригинал или оверену копију лекарс-
ког уверења о општој здравственој способности 
за рад (не старије од шест месеци), 8. уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци издато 
од стране Министарства унутрашњих послова 
РС (не старије од шест месеци), 9. оригинал или 
оверену фотокопију доказа о радном искуству у 
струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци) и 10. друге доказе о 
стеченим знањима и вештинама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење о положеном правосудном испиту и уве-
рење да кандидат није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или копији која је оверена код 
јавног бележника. Сви докази прилажу се на 
српском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик од 
стране овлашћеног судског тумача.

5. Место и време провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије пријаве су благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести 
изборни поступак, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама. Изборни поступак ће започети 
по истеку рока за подношење пријава. Провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних фунционалних компетенција, провера 
понашајних комптенција, као и интервју са коми-
сијом обавиће се у просторијама Вишег суда у 
Зрењанину, Кеј 2. октобра 1.

Рок у коме се подносе пријаве за јавни 
конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”.

Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Бранислава Голијанин, 
секретар суда, тел. 023/564-712, лок. 101.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава 
на конкурс подноси се Вишем суду у Зрењанину, 
Кеј 2. октобра 1, са назнаком „За јавни конкурс 
– не отварати”.

НАПОМЕНЕ: 
– Пријава на конкурс врши се на обрасцу који 
је саставни део овог огласа и може се преузети 
са интернет странице Вишег суда у Зрењанину.
– Приликом предаје, пријава добија шифру 
под којом лице учествује у даљем изборном 
поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају 
о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од 
пријема пријаве.
– У изборном поступку Комисија може да про-
верава само оне компетенције које су наведене 
у огласу о конкурсу и на начин који је наведен 
у конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену 
провере бити обавештени на начин који опре-
деле у обрасцу пријаве. Кандидати међу којима 
се спроводи изборни поступак обавештавају се о 
томе да почиње изборни поступак најамање три 

дана пре отпочињања изборног поступка. Кан-
дидат који се не одазове позиву да учествује у 
провери једне компетенције обавештава се да је 
искључен из даљег тока изборног поступка. 
– Потребно је да кандидат на обрасцу пријаве, у 
делу „изјава”, определи начин на који ће се при-
бавити његови подаци из службених евиденција. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, комисија ће 
одбацити. Обавештавају се учесници конкурса 
да ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. Виши суд у Зрењани-
ну не врши дискриминацију на основу расе, боје 
коже, пола, вере, националности, етничког поре-
кла или инвалидитета. Конкуренција се заснива 
на квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Сви изрази, појмови, при-
деви и глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији и 
огласној табли Вишег суда у Зрењанину и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

Трговина и услуге

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„МАЛИ НАПУЉ”

Крагујевац
тел. 065/5093-986

e-mail: adresa: malinapulj@gmail.com

Конобар
пробни рад месец дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; радно искуство није неопходно. 

Пица мајстор
пробни рад месец дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на 
занимање; радно искуство није неопходно.

ОСТАЛО: кандидати треба да се јаве послодавцу 
на контакт телефон: 065/5093-986 или да про-
следе своју радну биографију на е-mail adresa: 
malinapulj@gmail.com, најкасније до 05.07.2022. 
године.

„COFFEA LUX” DOO
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 48 

Бариста
(припрема кафе) на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Рад у смена-
ма. Обавезан пробни рад. Јављање кандидата на 
телефон: 069/1464-081. Пријаве кандидата на e 
mail: zpjevic.ns@gmail.com

„БЕЛИ ЛАБУД” ТЕКСТИЛ ДОО
11000 Београд, Спасе Гарде 14

Продавац
пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: образовни профил од III степена стру-
чне спреме, па навише (пожељно продавац у 
малопродаји текстила; радно искуство 8 месеци; 
потребно је знање рада на рачунару и позна-
вање енглеског језика – средњи ниво. Рад у сме-
нама, радно време од понедељка до петка по 7 
сати, свака друга субота је радна и радно време 
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износи 8 сати. Потребно је да се кандидат нала-
зи на евиденцији незапослених НСЗ минимум 6 
месеци. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве послодавцу на тел. 066/6078-358 контакт 
особа Емилија Ђалић или пошаљу ЦВ на е-mail: 
emilijadjalic@gmail.com. Рок за пријављивање на 
конкурс је 30 радних дана.

ТТР „ЈАБУЧИЛО”
11000 Београд, Кнеза Милоша 81

тел. 062/220-955

Продавац 
на одређено време

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме и 
занимање; без обзира на радно искуство само 
мотивисаност за рад у малопродајном објекту. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
телефон број 062/220-955.

ХОТЕЛ „ИН”
35230 Ћуприја, Цара Лазара бб.

(аутопут Ћуприја) 

Конобар
7 извршилаца

Опис посла: пружање професионалне и квали-
тетне услуге гостима по инструкцијама менаџе-
ра ресторана; примање наруџбине од госта, 
преношење наруџбине особљу, постављање 
столова; поспремање столова након употребе; 
испостављање рачуна; наплата услуга.

Хигијеничар
3 извршиоца

Опис послова: чишћење и одржавање хигијене у 
просторијама хотела.

Контакт телефон 064/3450-775.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
37230 Александровац

e-mail: nemanjakr@telekom.rs

Агент теренске продаје  
мобилне регије

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца

Јављање кандидата на контакт телефон: 064/ 
6505-334. Пријаве кандидата на e-mail: 
nemanjakr@telekom.rs

„БАЈА” СТР ДРАГАН ДИМИЋ 
ПРЕДУЗЕТНИК

Београд, Миријевски венац 62 а

Продавац 
2 извршиоца

Опис посла: Продавац у малопродајном објекту, 
рад на каси.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно иску-
ство небитно. Радно време од 6 до 14 часова 
и од 14 до 22 часа. Почетна плата 52.000 РСД. 
Јављање кандидата на телефон 064/308-14-15, 
лице за контакт Милица Димић.

MEGA CONCEPT
11000 Београд, Устаничка 85

Кројач
УСЛОВИ: I–II степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контат телефон 063/8127-337. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„МЕГА СТЕП 2018” ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 432а

Касир – продавац
4 извршиоца

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство; знање рада на рачунару.

Точилац горива
4 извршиоца

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство; знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Рад на БС ЕКО, Јурија Гaгарина 25г. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 061/1545-454. Конкурс остаје 
отворен до попуне радних места.

APPAREL INNOVATION DOO
11000 Београд, Симина 19/II

тел. 064/3172-918

Текстилни техничар, асистент 
набавке робе и гардеробе у 

текстилној компанији
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спре-
ме текстилне струке; потребно радно искуство  
3 године; предвиђен пробни рад; основна 
информатичка обука; енглески језик – виши или 
конверзацијски ниво. Заинтересовани кандидати 
да пошаљу ЦВ на e-mail: jadranka.markov2013@
gmail.com или да се јаве на наведени број теле-
фона. Рок за пријављивање 31.07.2022. год.

DOO KATRIN COMPANY
18000 Ниш, Византијски булевар 35

e-mail: milenam@katrinvk.com

Шивач
5 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; рад на маши-
нама: ендларица, рупичарка, оверлог, ибер-
дек, штепарица; радно искуство: 12 месеци. 
Рок за пријаву: 15 дана. Телефон за контакт: 
063/1135-913.

Пеглач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно иску-
ство: 12 месеци (предност – искуство у раду 
на некој од шиваћих машина). Рок за пријаву:  
15 дана. Телефон за контакт: 063/1135-913.

СТР „КАЈА” УЖИЦЕ
31000 Ужице, Херцеговачка 72

тел. 060/7059-737
e-mail: kajamaric@sbb.rs

Продавац
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме – про-
давац. На оглас могу да се јаве лица без обзи-
ра на занимање и степен стручне спреме. Рад у 
сменама.

ХТТ АД „ПАЛИСАД” ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Насеље Језеро бб.

тел. 064/8459-006
e-mail: zeljko.mrkonja@palisad.rs

Радница у вешерају
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Без обзира на занимање и степен стру-
чне спреме, рад у сменама. Обезбеђен смештај, 
исхрана и превоз.

Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине
на одређено време од годину дана,  

ради замене лекара који одлази  
на специјализацију

7 извршилаца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит. Уз 
пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу, извод из матич-
не књиге рођених или извод из матичне књи-
ге венчаних за особе које су мењале презиме, 
лекарско уверење. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од одана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Избор између кандидата који испуњавају услове 
огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 
и 4 Посебног колективног уговора за здравстве-
не установе чији је оснивач Република Србија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Доктор стоматологије
2 извршиоца

Опис посла: Дијагностикује и лечи болести зуба, 
применом принципа и процедура савремене 
стоматологије о чему води прописану медицин-
ску документацију; упознаје пацијенте са дија-
гнозом и начином терапије, поставља дијагно-
зу, лечи каријес зуба и његове компликације, 
врши екстракције зуба, када је то неопходно; 
упућује пацијенте на специјалистичко-консулта-
тивне прегледе у установи или на више нивое 
здравствене заштите; контролише рад зубног 
асистента; збрињава хитна стања у области 
стоматологије; обавља послове поливалентне 
стоматологије за све категорије становништва; 
учествује у унапређењу квалитета стоматолош-
ке здравствене заштите; обавља консултације 
са другим здравственим радницима и здравстве-
ним сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење стоматолошке здравствене заштите.

УСЛОВИ: Стоматолошки факултет, VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит, радно 
искуство најмање 2 године рада у струци, основ-
но познавање рада на рачунару. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, на сајту Националне службе за запо-
шљавање, поштом или личном доставом у архи-
ву Дома здравља Звездара, Олге Јовановић 11, 
II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети доказе о 
испуњености тражених услова. Тражени дока-
зи се предају у неовереним фотокопијама и не 
враћају се кандидатима. Дом здравља Звездара 
задржава право да поништи оглас уколико сма-
тра да ниједан од пријављених кандидата не 
испуњава услове за рад за тражено радно место. 
Резултати огласа биће објављени на интернет 
страници Дома здравља Звездара.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
до 6 месеци због повећаног обима посла

Опис послова: врши припрему материјала 
потребног за рад, води рачуна о исправности 
средстава за рад и о томе извештава главног 
техничара Завода, води периодичне извештаје 
о средствима потребним за рад и доставља их 
начелнику Службе, обавља послове одржавања 
хигијене у свим просторијама Завода и око Заво-
да (главни и споредни улаз Завода и део паркинг 
простора код споредног улаза), рукује отпадом 
и биохазардним материјалом (према радном 
упутству) и исти одлаже на за то предвиђено 
место, обавља курирске послове, обавља и дру-
ге послове према стручној спреми сходно потре-
бама Завода, врши требовање материјала и води 
евиденцију материјала за одржавање чистоће, 
ради и друге послове који проистичу из послова 
чишћења просторија по потреби обавља послове 
сервирке и послове перача рубља пеглара.

УСЛОВИ: Стручна спрема и радно искуство: 
основно образовање, радно искуство на тим 
пословима у трајању од најмање 6 месеци. 
Потребна документација: фотокопија сведочан-
ства о завршеној основној школи, фотокопија 
уверења о здравственој способности не старије 
од 6 месеци, фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених, фотокопија личне карте, кратка био-
графија (ЦВ), доказ о радном искуству.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања јавног огласа у оглас-
ним новинама „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на web 
сајту Министарства здравља Републике Србије и 
огласним новинама „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве се подносе путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком „За 
оглас” или непосредно управи Завода за тран-
сфузију крви Војводине сваког радног дана од 
8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ЦРКВА

26340 Бела Црква, Јована Поповића бб.
тел. 013/853-020

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, завршен 
медицински факултет; положен стручни испит; 
пожељно радно искуство у струци. Уз пријаву 
на оглас доставити и доказе о испуњавању усло-
ва огласа у погледу стручне спреме и положе-
ног стручног испита. Пријаве поднети лично код 
секретарице ДЗ „Бела Црква” или послати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За оглас”. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на огласној табли код 
Националне службе за запошљавање Бела Црк-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 013/853-020.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста педијатар
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 

медицинску документацију; организује и спро-
води мере на очувању и унапређењу здравља 
појединаца и породице; ради на откривању и 
сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти; прати здравствено стање становништва на 
свом подручују и осигурава податке за потре-
бе здравствене статистике, утврђује ризике за 
здравље, предлаже и спроводи мере за њихо-
во отклањање, спроводи здравствено-васпит-
не активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници; ради 
у превентивним саветовалиштима; организује 
и спроводи прописане систематске, циљане и 
скрининг прегледе; учествује у посебним про-
грамима (вакцинацијама, мере у току епидемије 
и масовних несрећа, мере за рано откривање 
болести); обавља специјалистичке прегле-
де и упућује на даљу дијагностику и прегле-
де, одређује начин и врсту лечења, прати ток 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести 
или повреде; прописује лекове и медицинска 
средства, као и медицинско-техничка помагала; 
даје оцену о здравственом стању и упућује на 
оцену радне способности; спроводи здравстве-
ну заштиту одређених категорија становништ-
ва, односно пацијената оболелих од болести за 
чију превенцију, дијагностику и лечење је спе-
цијализован, о чему сачињава специјалистички 
извештај; учествује у унапређењу квалитета 
здравствене заштите, обавља консултације са 
другим здравственим радницима и здравстве-
ним сарадницима; планира, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација 
из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, 
положен стручни испит, основно познавање рада 
на рачунару; пожељно је да кандидат поседује 
сертификат из области ултразвучне дијагности-
ке. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, на сајту Националне служ-
бе за запошљавање, поштом или личном доста-
вом у архиву Дома здравља Звездара, Олге Јова-
новић 11, II спрат, соба 208. Уз пријаву поднети 
доказе о испуњености тражених услова. Траже-
ни докази се предају у неовереним фотокопијама 
и не враћају се кандидатима. Дом здравља Звез-
дара задржава право да поништи оглас уколико 
сматра да ниједан од пријављених кандидата не 
испуњава услове за рад за тражено радно место. 
Резултати огласа биће објављени на интернет 
страници Дома здравља Звездара.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца  
због повећаног обима послова

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: Завршена средња медицинска школа; 
положен стручни испит; да има линценцу за рад. 
Уз пријаву се подносе оверене копије следећих 
документа: диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи за занимање лабораторијски тех-
ничар; уверење о положеном стручном испиту; 
дозвола за рад – лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них уколико је дошло до промене личног име-
на; кратка биографија (ЦВ), са адресом, контакт 
телефоном и интернет адресом.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас ће бити објављен и на зва-
ничном сајту Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли Дома здравља Босиле-
град, као и на интернет презентацији ДЗ Боси-
леград. Одлука о избору кандидата биће донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава и биће објављена на огласној 
табли Дома здравља Босилеград, улица Породин 
број 11, Босилеград. По завршеном огласу, пре-
дата документа могу бити враћена кандидатима 
на лични захтев. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат дужнан је да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на одређено време за послове – лабора-
торијски техничар”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

Ликвидатор
у Служби за правне и економско-

финансијске послове, Одељење за 
економско-финансијске послове,  

Одсек финансијске оперативе, 
немедицинске службе

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, друштвени 
смер, знање рада на рачунару, радно искуство 
у области конкурса. Уз пријаву на конкурс при-
лажу се у овереној фотокопији следећа докумен-
та: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, e-mail адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за тражене 
послове и да се против њега не води кривични 
поступак својеручно потписана, диплома о завр-
шеној средњој школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице). Приликом 
заснивања радног односа, изабран кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, уверење да се против њега 
не води кривични поступак (уверење издаје суд), 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану доставити 
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац). Комисија ће у изборном 
поступку разматрати све доспеле, благовремене 
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће се 
разговор, ради провере знања и вештина канди-
дата усменим излагањем, познавањем области 
рада за радно место за које конкуришу, и ради 
прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Клиничко болничког центра Земун. 
Кандидати су дужни да своје пријаве доставе 
писарници Клиничко болничког центра Земун у 
затвореној коверти са назнаком „За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лич-
но или путем поште на адресу: Клиничко болнич-
ки центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објаве 
огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране. Кандидати који не буду 
изабрани документацију могу преузети на писар-
ници Клиничко болничког центра Земун. 
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ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Возач у санитетском превозу
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом, завршен III или IV 
степен стручне спреме (саобраћајна, аутомеха-
ничарска), положен испит за возача Б и Ц кате-
горије; предност имају кандидати са радним 
искуством. Кандидати подносе следећу доку-
ментацију: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, фотокопију личне карте, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, фотокопија возач-
ке дозволе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
НСЗ, на званичној веб страници Министарства 
здравља Републике Србије и сајту Дома здравља 
Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
је дужан да приликом заснивања радног односа 
достави лекарско уверење о способности за рад. 
Пријаве са траженом документацијом слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
– не отварати”.

Доктор стоматологије  
– изабрани лекар

на одређено време, са пробним радом 
од 3 месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит за докто-
ра стоматологије, лиценца за рад; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора стома-
тологије. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом. Кандидати подно-
се следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију личне карте, 
уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном стоматолошком факулте-
ту, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це или решење о упису у комору. Кандидат је 
дужан да приликом заснивања радног односа 
достави лекарско уверење о способности за рад. 
Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања 
огласа у публикацији „Послови” НСЗ, и званичној 
веб страници Министарства здравља Републике 
Србије или до попуне радног места. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са траженом документацијом 
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс – не отварати”.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време, са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит, лиценца 
за рад. Кандидати подносе следећу документа-
цију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, овере-
ну фотокопију лиценце или решење о упису у 
комору. Кандидати морају да испуњавају опште 

услове прописане законом. Рок за пријављивање 
је 8 дана од објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
и званичној веб страници Министарства здравља 
Републике Србије или након истека тог рока до 
попуне радног места. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидат је дужан да приликом заснивања радног 
односа достави лекарско уверење о способности 
за рад.

ОСТАЛО: Пријаве са траженом документа-
цијом слати на адресу: Дом здравља Нови Кне-
жевац, 23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, са назнаком „За конкурс – не 
отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3

тел. 0230/315-766, 471-066
e-mail: dzcoka@dzcoka.com

Возач санитетског возила
у Служби за правне, економско-

финансијске, техничке и друге сличне 
послове, Одељење возни парк

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, захтева се средња стручна спрема; нај-
мање једна година радног искуства на сличним 
пословима; положен возачки испит за Б катего-
рију. Као доказ о испуњености услова уз пријаву 
обавезно доставити: кратку биографију, фотоко-
пију личне карте, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном образовању, потврду о радном стажу 
у здравству, фотокопију возачке дозволе. Опис 
послова: се одређује према организацији и сис-
тематизацији послова Дома здравља Чока заве-
деним под бројем 77/2018 од дана 23.03.2018. 
године. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа на у публикацији 
„Послови” и на сајту НСЗ, на сајту Дома здравља 
Чока, и сајту Министарства здравља Републи-
ке Србије. Одлука о избору кандидата ће бити 
донета у року од тридесет дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани не могу да захтевају повраћај 
конкурсне документације. Кандидати пријаве са 
конкурсном документацијом могу доставити лич-
но Кадровској служби ДЗ Чока или могу посла-
ти поштом на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас”. Документација која није 
предата у временском року од 8 дана од дана 
објављивања огласа неће бити узета у разма-
трање као ни конкурсна документација која је 
непотпуна.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др САВА СТАНОЈЕВИЋ“
37240 Трстеник, Светог Саве 49

тел. 037/714-150

Возач санитетског возила
(у санитетском превозу) 

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос канди-
дата су: средње образовање, возачки испит за Б 
категорију. Уз пријаву треба да доставе доказе 
да испуњавају услове огласа и то: кратку био-
графију, са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; оверену фотокопију возачке дозво-
ле за Б категорију; уврење о држављанству (сва 
документа доставити у оригиналу или овереној 
фотокопији). У колико има и радно искуство на 
истим или сличним пословима пожељно је да 
кандидати доставе доказ о радном искуству. 
Додатна знања и посебни услови предвиђени 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља „Др Сава Станојевић”. 
Напомена: приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидат је дужан да достави: уве-
рење надлежног суда да се против кандидата 

не води кривични поступак и да није покрену-
та истрага – не старије од 6 месеци; уверење 
МУП-а да кандидат није осуђиван према подаци-
ма из казнене евиденцијеовог министартсва – не 
старије од 6 месеци (сва документа доставити у 
оригиналу или овереној фотокопији); лекарско 
уверење и предходни лекарски преглед којим се 
доказује здравствена способност без ограничења 
за рад на радном месту за које је расписан оглас. 
У колико изабрани кандидат не достави тражену 
документацију са њим се неће засновати радни 
однос. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва огласа достављати поштом или лично у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, о чему ће одлучивати в.д. 
директор Дома здравља „Др Сава Станојевић”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати ће о одлуци о избору 
бити обавештени у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за достављање пријава.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН РИСТИЋ”

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника и запослених 
са хитном медицинском помоћи, 

кућним лечењем и стоматолошком 
здравственом заштитом, на одређено 

време до 30.09.2022. године, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: У складу са Законом о раду. Посебни 
услови: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упису у 
именик Лекарске коморе; 6 месеци рада у звању 
доктора медицине. Уз пријаву на оглас кандидат 
треба да приложи: кратку биографију, фотоко-
пију или ишчитану биометријску личну карту, 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме), диплому о стеченој 
стручној спреми, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценцу; доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, 
или потврде о раду или другом виду ангажо-
вања). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Документацију 
доставити у овереним фотокопијама. Доставље-
на документација се не враћа. Рок за пријављи-
вање на оглас је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Оглас ће бити објављен 
и на интернет презентацији послодавца, и на веб 
сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Пријаве се могу доставити лично или слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

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

Спремач / спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
ради замене радника на боловању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као 
доказ о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
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биографијом, бројем телефона и адресом, овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи. Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по исте-
ку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама путем поште на адресу 
Специјална болница за плућне болести „Озрен” 
Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз 
напомену „Пријава на оглас за спремача” или 
лично у просторијама Болнице.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”

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

Медицинска сестра
на осталим болничким одељењима, 

на одређено време, замена запослене 
на боловању, породиљском одсуству 
и одсуству са рада ради неге детета и 

мировању радног односа
2 извршиоца

Медицинска сестра
у интензивној нези ниво 2 

на одређено време, ради замене 
запослене на боловању, породиљском 
одсуству и одсуству са рада ради неге 

детета и мировању радног односа

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска 
сестра), IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит за своје звање. Кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежне коморе или решења о упису 
у комору; очитану личну карту; кратку биогра-
фију. Пријаве се подносе поштом на горе наведе-
ну адресу или непосредно у Болници. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 

КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Оглас објављен 18.05.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радна места: 
– Медицинска сестра – техничар у операционој 
сали, на одређено време до повратка радника са 
боловања, Одељење анестезиологије са реани-
матологијом
– Медицинска сестра – техничар на интензиво-
ној нези нивоа 3, на одређено време по осно-
ву замене до повратка радника са боловања, 
Одељење хируршког интензивног лечења и 
– Медицинска сестра – техничар на осталим 
болничким одељењима, на одређено време по 
основу замене до повратка радника са боло-
вања, Одељење за неурохирургију. 

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Доктор медицине субспецијалиста 
на болничком одељењу  

и у специјалистичкој амбуланти
за потребе Одељења неурологије

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста 
педијатрије, субспецијалиста на неуролошком 

болничком одељењу и у неуролошкој болничкој 
амбуланти; предвиђен пробни рад у трајању од 
6 месеци; положен стручни испит; лиценца; нај-
мање 10 година радног искуства у терцијарној 
здравственој установи у звању субспецијалисте на 
неурологији; познавање рада на рачунару; позна-
вање најмање једног светског језика. Кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту; фотокопију лицен-
це; фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра – техничар  
у операционој сали

на одређено време до повратка радника 
са боловања, Одељење анестезиологије 

са реаниматологијом
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар  
на интензивоној нези нивоа 3

на одређено време по основу  
замене до повратка радника  

са боловања, Одељење хируршког 
интензивног лечења

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

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

Одељење за неурохирургију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства на пословима 
медицинске сестре – техничара. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

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

Одсек за припремање хране

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; 6 месеци 
радног искуства на одговарајућим пословима; 
предвиђен пробни рад у трајану од 6 месеци. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију радне 
књижице.

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

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ 
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

Финансијско рачуноводствени 
аналитичар

на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

Опис посла: књижење улазних и излазних 
рачуна, израда излазних докумената-рачу-
на, израђује буџет и учествује у процедурама 
уговарања и реализације пројеката, учествује 
у наплати потраживања, учествује у изради 
предлога финансијског плана и плана набавки, 
благовремено и по потреби учестује у изради 
измене предлога измене финансијског пла-
на и измене плана набавки, учествује у дос-
тављању плана набавки и достављању измене 
плана набавки надлежним органима и учест-
вује у достављању извештаја о реализацији 
уговора надлежним органима, дневни извештај 
(данас за јуче) о комплетираности и исправ-
ности улазних и излазних фактура и магацин-
ске документације, аналитички приказ изврша-
вања финансијских планова, учествује у изради 
кварталног, шестомесечног и завршних рачуна 
за Завод и Завон, израда М4 обрасца, сорти-
рање и одлагање документације по сродности 
и рочности, израда калкулација цене произво-
да и услуга према њиховој структури, благо-
времено праћење прописа и остале законске 
регулативе за финансијско пословање, при-
према циљних аналитичких студија у циљу уна-
пређења пословања, анализа резултата проце-
не ризика и прегледа интерне контроле, унос 
финансијских података у Регистар запослених, 
Централни регистар фактура, и података о 
кретању зарада за Управу за трезор, праћење 
извршења поверених послова и извештавање 
непосредног руководиоца о статусу истих, и 
друго.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалис-
тичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: знање рада на рачунару, нај-
мање три године радног искуства на финансијс-
ким и рачуноводственим пословима. 

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане лич-
не карте, и докази о испуњености тражених 
услова конкурса у неовереним фотокопијама. 
Пријаве са траженим прилозима се достављају 
на адресу Завода за биоциде и медицинску еко-
логију, Београд, Требевићка 16, поштом или на 
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговоремене прија-
ве се неће разматрати. Кандидати који испуња-
вају услове огласа подлежу провери знања. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Податке при-
купља и податке обрађује Правна служба Заво-
да за биоциде и медицинску екологију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац 

Др Михајло Мика Марковић 1
тел. 034/323-499

Оглас објављен 18.05.2022. године, у публика-
цији „Послови”, број 987, поништава се у целости 
за радно место доктор медицине.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра – 
техничар 

за потребе Клинике за ендокринологију, 
дијабетес и болести метаболизма,  

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (VI степен); 
диплома о стеченом средњем образовању; Све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту за VI степен; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за 
рад – лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
уверење о радном стажу издато од стране Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведене документе у року наве-
деном у одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикаијји „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Биолог
за потребе Одсека цитогенетске 

дијагностике Клинике за гинекологију 
и акушерство, на одређено време до 

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту, у 
складу са законом; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Радник на обезбеђењу
на одређено време до 12 месеци  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; лиценца за 
вршење специјалистичких послова службеника 
обезбеђења са оружјем; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар 
за потребе Центра за радијациону 
онкологију, 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 глас-
ник 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 орга-
низацији и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; сведочанства за 
сваки завршен разред средњег образовања; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
дозвола за рад – лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Бесплатна публикација о запошљавању 2115.06.2022. |  Број 991 |   

Медицина

уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт  
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Универзитетски клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место ____ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине – лекар  
опште медицине

на одређено време до 12 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад-лиценца изда-
та од надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 

са њим се неће засновати радни однос.Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши радиолошки техничар
за потребе Центра за радијациону 
онкологију, 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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (VI степен); 
диплома о стеченом средњем образовању; све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту за VI степен; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; дозвола за 
рад – лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
уверење о радном стажу издатог од стране Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наве-
деном у одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 

на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт  
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Гинеколошко-акушерска 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 глас-
ник 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 органи-
зацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом средњем образо-
вању (IV степен); сведочанства за сваки завршен 
разред средњег образовања; уверење о положе-
ном стручном испиту; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); кратка биографија 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, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); уверење о радном стажу изда-
тог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Универзитетски клинички центар Крагује-
вац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац Оба-
везно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши физиотерапеут
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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила (VI степен); 
диплома о стеченом средњем образовању; све-
дочанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о положеном стручном 
испиту за VI степен; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); краткa биографијa са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за 
рад – лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик надлежне коморе. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
уверење о радном стажу издатог од стране Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у року наве-
деном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију  

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

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

Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Другом одељењу – хируршка 
траума и гастроинтестилна хирургија 
у Служби за хирургију, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству

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

Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима 

за рад у Првом одељењу – хируршка 
инфекција и колоректална хирургија у 

Служби за хирургију, на одређено време 
3 месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца

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

Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време од 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиоте-
рапеутског смера, IV степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. 

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном специјалистичком 
испиту; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована); фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме); овере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног 
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком „За оглас”, са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, искључиво поштом на горе наведе-
ну адресу. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац 

Ћирила и Методија 32

1. Спремачица у просторијама у 
којима се пружају здравствене 

услуге
у Одсеку за одржавање хигијене 

објеката и простора, на одређено време 
од 3 месеца, због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: основно образовање.

2. Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

у Служби за општу медицину, 
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене  

до њеног повратка на рад

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

3. Стоматолошка сестра – техничар  
у амбуланти

у Служби за стоматолошку здравствену 
заштиту, на одређено време, због 

повећаног обима посла од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршена средња медицинска 
школа стоматолошког или општег смера, IV сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у Комору. 

4. Доктор медицине
у Служби опште медицине, на одређено 
време, због замене запослене за време 
породиљског одуства и одсуства ради 
неге детета, до њеног повратка на рад

2 извршиоца

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

5. Доктор медицине
у Служби опште медицине,  

на одређено време 3 месеца,  
због повећаног обима посла

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

6. Доктор стоматологије
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту, на одређено време,  
због замене запосленог  

за време обављања специјализације,  
до његовог повратка на рад

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршен медицински факул-
тет-одсек стоматологије, VII/1 степен стручне 
спреме; положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на 
оглас у којој се наводи за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту (кандидати 
који се пријављују на оглас под редним бројем 
2, 3, 4, 5 и 6); оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у Комору (кандидати 
који се пријављују на оглас под редним бројем 
2, 3, 4, 5 и 6); изјаву да су здравствено способни 
за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидати дају своју сагласност за обраду 
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података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. О потреби спровођења даљих раз-
говора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидат, пре заснивања радног 
односа, дужан је да достави лекарско уверење, 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу. 
Опис послова: Утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Дому здравља 
Крушевац. 

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине специјалиста 
неуропсихијатрије

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VII/2 степен стручне спре-
ме; положен специјалистички испит из неуропси-
хијатрије; важећа лиценца. Кандидати су у оба-
вези да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; уверење о положеном специјалис-
тичком испиту; уверење о положеном државном 
испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом 
и контакт телефоном; уверење Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефони: 018/804-215, 018/804-211.

Доктор медицине специјалиста 
пнеумофтизиологије
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII/2 степен школске 
спреме; положен специјалистички испит из пнеу-
мофтизиологије; важећа лиценца. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; уверење о положеном специјалис-
тичком испиту; уверење о положеном државном 
испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом 
и контакт телефоном; уверење Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефони: 018/804-215, 018/804-211.

Доктор медицине специјалиста 
неурологије

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII/2 степен школске 
спреме; положен специјалистички испит из неу-
рологије; важећа лиценца. Кандидати су у оба-
вези да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском 

факултету; уверење о положеном специјалис-
тичком испиту; уверење о положеном државном 
испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом 
и контакт телефоном; уверење Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефони: 018/804-215, 018/804-211. 

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме: медицинска сестра са положеним стручним 
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; уверење Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); биографију 
са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефони: 
018/804-215, 018/804-211.

Дипломирани правник
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском боловању

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII степен стручне 
спреме: дипломирани правник са положеним 
стручним испитом. Кандидати су у обавези да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеном правном факултету; 
оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; уверење Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на правним 
и општим пословима (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефоном; 1 година радног 
искуства на правним и општим пословима. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефони: 018/804-215, 018/804-211.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Сервирка
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање, радно искуство минимум 
годину дана. Опис послова: предвиђен систе-
матизацијом послова установе за радно место 
сервирка. Уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду посло-

давца, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге венчаних уко-
лико је кандидат променио презиме, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству, 
копију / очитану личну карту. Напомена: Лекар-
ско уверење којим се доказује здравствена спо-
собност без ограничења за рад на радном месту 
за које је расписан оглас, дужан је да достави 
кандидат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, бла-
говремене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке 
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање: 8 дана од дана објављивања у Службе-
ном гласилу Националне службе за запошља-
вање „Послови„. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу Општа болница Петровац 
на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Мла-
ви или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата. Текст 
јавног огласа се објављује у Службеном гласилу 
Националне службе за запошљавање „Послови, 
на интернет страници Министарства здравља, 
огласној табли и сајту Опште болнице Петровац 
на Млави.
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ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ 
И СТАРИЈИХ „ЛУНА ДОМ”

11070 Нови Београд, Дуборезачка 13
тел. 064/1502-362

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Пријаве слати на e-mail: lunadom18@
gmail.com у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ 
И СТАРИЈИХ „ЛУНА ДОМ”

11070 Нови Београд, Дуборезачка 13
тел. 064/1502-362

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве сла-
ти на e-mail: lunadom18@gmail.com у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР БЕОГРАД

11000 Београд, Марије Бурсаћ 49

Сервирка
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: I–III степен стручне спеме; без обзира 
на радно искуство.

Неговатељица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; без обзи-
ра на радно искуство.
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Медицинска сестра
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон 011/2462-
210. Рок за пријаву на конкурс је 30.06.2022. 
године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ГАЏИН ХАН

18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Водитељ случаја у центру за 
социјални рад – социјални радник

УСЛОВИ: Опис послова за наведено радна место 
утврђен је Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места Центра за социјални 
рад Гаџин Хан. Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вајуи следеће услове: стручна спрема/образо-
вање: високо образовање: на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама првог степе-
на по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године и високо 
образовање у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и радним 
искуством на тим пословима стеченим до дана 
ступања на снагу ове уредбе – социјални рад-
ник, изузетно на мастер академским студијама – 
мастер социјални радник; најмање једна година 
радног искуства на основним стручним послови-
ма у социјалној заштити, у складу са прописима 
којима се уређује област социјалне заштите. Уз 
пријаву својеручно потписану са кратком био-
графијом, адресом, e-mail адресом и контакт 
телефоном, кандидати у затвореној коверти 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи одговарајућег профила; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за који се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору кандидата, о 
чему одлуку доноси директор. Одлука о избо-
ру кандидата који ће бити примљени у радни 
однос биће донета у року од највише 15 дана 
од дана завршетка огласа. Пре заснивања рад-
ног односа кандидат који буде изабран је дужан 
да достави: уверење да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје суд, не старије од 6 месеци); уверење о  
(не) кажњавању (уверење издаје полицијска 
управа, не старије од 6 месеци). Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду податакао личности у сврху избора у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Оглас ће бити објављен код Националне 
службе за запошљавање и на интернет стра-
ници Општине Гаџин Хан (www.gadzinhan.rs). 
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се могу послати поштом на горе наведену адре-
су или доставити лично у Центру за социјал-
ни рад Гаџин Хан, са назнаком за које радно 
место се подноси пријава на оглас. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве достављене електронском поштом биће 
одбачене и неће се узети у разматрање.

Индустрија и грађевинарство

ЛАУРА С ДОО ЗЛАТИБОР
Златибор, Рујанска 15

тел. 061/6800-009
e-mail: officelauras@gmail.com

Грађевински инжењер
место рада Златибор

УСЛОВИ: VII ССС, грађевински инжењер. Оглас 
је отворен до попуне радног места.

„ПРОЦЕСИНГ” ДОО
21410 Футог, Железничка 5

e mail: office@kilnprocesing.com

Хемијски техничар у производњи
на одређено време, 1 година 

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, основ-
на информатичка обука. Јављање кандидата на 
контакт телефон: 021 522 751. Пријаве кандида-
та на e mail:office@kilnprocesing.com

„АМИГА” ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66

тел. 036/399-199, 399-299
e-mail: office@amiga.rs

Пословођа у производњи  
челичних конструкција

(дипломирани машински инжењер или 
електро инжењер), на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 3 године 
искуства, возачка дозвола Б категорија, знање 
енглеског језика

Технолог
(дипломирани машински инжењер) у 

служби Технологије, на одређено време

Инжењер контроле квалитета у 
производњи челичних конструкција

(дипломирани машински инжењер),  
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 3 годи-
не искуства пројектовање и израда технолошког 
поступкапроизводње челичних конструкција, 
возачка дозвола Б категорија, знање енглеског 
језика, Autocad и 3Д моделирање. Пријаве се 
подносе на адресу, „АМИГА” ДОО, 36000 Краље-
во, Тике Коларевића 66 или на e-mail: office@
amiga.rs. Све информације се могу добити на 
телефоне: 036/399-199 и 399-299. Пријаве слати 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”.

ПОЛЕТ-КЕРАМИКА ДОО 
НОВИ БЕЧЕЈ

Нови Бечеј

Електричар (м/ж)
на одређено време, уз могућност рада  

на неодређено време

Опис послова: врши послове одржавања ком-
плетне електро опреме у фабрици, врши испо-
моћ на пословима машинског одржавања, врши 
ремонт електро мотора, припрема потребне 
резервне делове, свакодневно врши евиденти-
рање интервенција у дневнику рада службе одр-
жавања, свакодневно прати стање потребних 
резервних делова, њихову исправност и њихово 
правилно ускладиштење.

УСЛОВИ: ССС/КВ стручна спрема – електро смер. 
радно искуство на пословима у одржавању; 
пожељна возачка дозвола Б категорије.

Шта нудимо: сигуран посао, редовна примања и 
могућност додатне стимулације; путни трошкови 
доласка на посао и одласка с посла; могућност 
организованог превоза од места становања до 
места рада; нерадна субота и недеља; регрес, 
новогодишњи поклон, јубиларне награде, дар 
деци, топли оброк; плаћено одсуство; динамич-
но окружење, континуирано стицање знања, 
напредовање у плати и каријери. 

ОСТАЛО: Оглас је отворен до 31.12.2022. Ако 
желите да се придружите нашем тиму, пријавите се 
путем weba или путем мејла ljudski.resursi@nexe.rs

„ДОМАЋА МЛЕКАРА”
21473 Маглић, Ћирпанова 36

тел. 021/2285-813

Технолог у производњи
место рада Маглић

2 извршиоца

УСЛОВИ: Дипломирани инжењер прехрамбе-
не технологије, возачка дозвола Б категорије. 
ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 062/243-569 или 021/2285-813.

„RUSTIC LINE”
21208 Сремска Каменица, Староиришки пут 40

Радник на машинском сечењу  
и припреми материјала

пробни рад 1 месец

Опис посла: машинско сечење и припрема мате-
ријала за варење, брушење и полирање.

УСЛОВИ: лица са III степеном стручне спреме – 
обрађивачи метала, основна информатичка обу-
ка. Рад је теренски, ван просторија послодавца, 
обезбеђен превоз и обавезан. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 063/1015-059. Пријаве 
кандидата на e mail: office@rusticline.com

ALGREEN DOO
18110 Ниш 

Булевар Светог цара Константина 168
e-mail: monika.ristic@algreen.rs

Издавање ал. профила  
и пратећег прибора
за рад у Нишкој Бањи

УСЛОВИ: помоћни магационер; возачка дозвола. 
Рок за пријаву: 27.06.2022. године. Телефон за 
контакт: 063/581-067.

ГРП ЦЕНТАР ДОО
25000 Сомбор, Индустријска зона југ 3

тел. 025/544-964

Помоћни радник на одељењу 
прераде дрвета

5 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Рок за 
пријаву је до попуне огласа.

ФРИТЕЛ ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно, Сарића Осоје бб.

телефон: 063/632-037
e-mail: fritel.sevojno@gmail.com

Радник на ЦНЦ машини  
за обраду метала
на одређено време  

(постоји могућност сталног запослења)
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УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машин-
ска струка. Пријаве слати на мејл адресу: fritel.
sevojno@gmail.com.

Помоћни радник у погону и чишћење 
пословног простора

на одређено време  
(постоји могућност сталног запослења)

УСЛОВИ: основна школа. Пријаве слати на мејл 
адресу: fritel.sevojno@gmail.com.

ЕНЕРГОРАЗВОЈ ДОО
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

РЈ ВРЧИН
тел. 065/4777-788

e-mail: nikola@energorazvoj.rs

Ауто-електричар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије, енглески језик 
пожељно, радно искуство минимум 12 месеци.

Набављач делова за возила у 
путничком и привредном програму

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада 
на рачунару – Word и Excel, возачка дозвола Б 
категорије, енглески језик пожељно, познавање 
новог приступа Е фактурисања, радно искуство 
минимум 12 месеци.

Администратор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање MS 
Office, возачка дозвола Б категорије, енглески 
језик пожељно, радно искуство пожељно.

Саобраћај и везе

„КОЛОР МЕТАЛ ЛОГИСТИК”
32000 Чачак, Николе Тесле 175

Возач у међународном саобраћају 
за превоз робе ван територије Србије,  

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да кандидати имају завр-
шену основну школу и да поседују возачку доз-
волу Б категорије; пожељно је радно искуство 
на наведеним пословима. Рок за реализацију 
конкурса је 15 дана од дана објављивања. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на тел. 
065/211-25-29 и 066/341-090, особа за контакт: 
Дарко Парезановић. 

FAVORIT COMPANY
ДОО НИШ
18000 Ниш 

Булевар Светог цара Константина 14а
e-mail: favoritnis@gmail.com

Инструктор вожње Б категорије
УСЛОВИ: инструктор вожње; познавање рада 
на рачунару; возачка дозвола А и Б категорије; 
лиценца за инструктора вожње; пожељно радно 
искуство. Рок за пријаву: 15 дана. Телефон за 
контакт: 063/8016-226.

ЖГП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

Возач
место рада Београд, Нови Пазар,  

Тутин, Рашка
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 
возачка дозвола Ц, Е, ЦЕ категорије; радно 
искуство небитно. Додатне напомене: терен-
ски рад, рад ван просторија послодавца; обез-
беђен превоз, смештај и исхрана. Начин кон-
курисања: јављање кандидата на телефон 
060/7600-191, професионална биографија на: 
zgp@beotel.rs, директно на адреси: Водоводска 
160 (од 08 до 16 сати). Трајање конкурса: до 
попуне.

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ”

12000 Пожаревац 
Дринска 2

e-mail: biblioteka1847@nbpo.rs

Дипломирани библиотекар
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске, мастер 
струковне, специјалистичке академске) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
7. октобра 2017. године; на студијама другог 
степена (мастер академске, мастер струковне, 
специјалистичке академске, специјалистич-
ке струковне) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не до 7. октобра 2017. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године. Факултети: Филолош-
ки, Филозофски и Правни факултет. Рад је у 
сменама.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати обавезно при-
лажу: ЦВ, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању; извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству; уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности (не старије од месец дана); 
уверење надлежног МУП-а да кандидат није 
осуђиван на казну затвора на најмање од шест 
месеци (не старије од месец дана). Изборни 
поступак ће се спровести само међу кандида-
тима који испуњавају све услове јавног кон-
курса за примање на радно место библиотека-
ра на одређено време у Народној библиотеци 
„Илија М. Петровић” Пожаревац. Кандидати 
који испуњавају услове јавног конкурса под-
носе: пријаву са наведеном документацијом 
по јавном конкурсу, лично или достављањем 
поштом, у затвореној коверти, препоручено, 
на адресу: Народна библиотека „Илија М. Пет-
ровић” Пожаревац, Татјана Живковић (лице за 
контакт), Дринска 2, 12000 Пожаревац, са наз-
наком: „За јавни конкурс за радно место дипло-
мираног библиотекара/ке на одређено време”. 
У пријави на јавни конкурс обавезно се наводи: 
име и презиме кандидата, име једног родитеља, 
ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се 
кандидату достављају обавештења, број теле-
фона, досадашње радно и стручно искуство 
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене, некомплетне и непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази на тражени начин неће се 
узимати у разматрање и биће одбачене закључ-
ком против кога се може изјавити жалба али 
она не задржава извршење закључка. Додатне 
информације могу се добити на број телефона: 
012/221-029.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
– ПРИШТИНА СА ИЗМЕШТЕНИМ 

СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић

Трепчанско насеље бб. поштански фах 37
тел./факс: 028/844-83, 028/831-05

Послови на техничкој реализацији 
културно-образовних активности

у Одељењу за истраживање, 
валоризацију, документацију и 
презентацију културних добара

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
раду. Посебни услови: завршена средња шко-
ла (IV степен стручне спреме, средња стручна 
школа, гимназија); рад на рачунару; најмање 6 
месеци радног искуства у култури; 

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да 
приложи: кратку биографију са адресом преби-
валишта односно боравишта, контакт телефоном 
и e-mail адресом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном школовању или уверење о стече-
ној стручној спреми, оверену фотокопију или 
очитану личну карту, извод из матичне књиге 
рођених, и извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме) издати на 
прописаним образцима сходно закону, уверење 
о држављанству издати на прописаним обра-
зцима сходно закону, не старије од шест месе-
ци у односу на дан објављивања јавног конкур-
са, исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (оверена фотокопија радне књижице или 
уговора о раду, потврда послодавца или дру-
ги акти којима се докатује најмање шест месе-
ци радног искуства у струци), исправе којима 
се доказује знање рада на рачунару (оригинал 
или оверена фотокопија сертификата, дипло-
ме, потврде и сл.). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави 
уверење да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, као и да није покренута истра-
га за кривична дела које га чине неподобним за 
обављање послова у установи културе и доказ 
о општој здравственој способности (оригинал 
лекарског уверења). Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Документацију доставити у оригиналу или ове-
реним фотокопијама. Достављена документација 
се не враћа. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана оглашавања јавног конкурса. Пријаве 
се могу доставити лично или слати у запечаће-
ној коверти, на адресу Трепчанско насеље бб., 
поштански фах 37, 38218 Лепосавић, са назна-
ком „Пријава на оглас – јавни конкурс за пријем 
у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ДОМ КУЛТУРЕ ЛИПЉАН
У ДОЊОЈ ГУШТЕРИЦИ

Директор
на мандатни период од 4 године  

(с тим што може поново бити именован)

Опис посла: организује и руководи радом уста-
нове; стара се о законитости рада установе; 
предлаже основе пословне политике, програм 
рада и план развоја установе и финансијски 
план установе и прдузима мере за спровођење 
пословне политике, план развоја и програм 
рада; одговоран је за спровођење програма 
рада установе; одговоран је за материјално-фи-
нансијске послове; извршава одлуке Управног 
одбора и присуствује седницама, без права одлу-
чивања; одлучује о појединачним правима, оба-
везама и одговорностима запослених у складу са 
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законом и колективним уговором, закључује уго-
воре у име и за рачун установе; даје овлашћења 
за заступање и даје овлашћења из делокруга 
свог рада. 

УСЛОВИ: Рок за подношење пријава је 15 дана. 
Рок почиње да тече од дана објављивања кон-
курса на сајту Националне службе за запо-
шљавање и на огласној табли у Дому културе. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кан-
дидата, датум и место рођења, адреса стано-
вања, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на конкурс, податке о стручном 
усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Управни одбор установе обавља раз-
говор са кандидатима који испуњавају услове 
из конкурса и у року од 30 дана од завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу образло-
жени предлог листе кандидата. Уз пријаву на 
јавни конкурс, прилажу се следећа документа: 
предлог програма и развоја Установе за период 
од четири године; оверена копија дипломе (VII 
степен стручне спреме); доказ о одговарајућем 
радном искуству (на основу чл. 36 Закона о кул-
тури); биографија која мора да садржи елемен-
те који доказују стручност; уверење надлежног 
органа да против њега није подигнута оптуж-
ница (не старије од 6 месеци) за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из МК рођених; очитана лична 
карта; доказ о општој здравственој способности. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена у општини или код јавног 
бележника. Адреса на коју се подносе пријаве 
на јавни конкурс: Установа Дом културе Липљан 
у Доњој Гуштерици, поштански број 38207, ул. 
бб., са назнаком: „За јавни конкурс – за избор 
директора Установе Дома културе Липљан у 
Доњој Гуштерици”. Напомене: пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригина-
лу или овереној фотокопији, као и непотпуне и 
неблаговремене пријаве биће одбачене закључ-
ком. Управни одбор је дужан да прегледа све 
пристигле пријаве на конкурс и оцењује да ли 
кандидати за директора испуњавају услове 
предвиђене конкурсом о чему се води записник. 
Управни одбор разматра и оцењује само бла-
говремене и потпуне пријаве на конкурс. Овај 
оглас се објављује на сајту Националне службе 
за запошљавање, у публикацији „Послови” и на 
огласној табли Дома културе Липљан у Доњој 
Гуштерици.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ”

26310 Алибунар, Железничка 2

Директор
на период од 4 године  

(и може бити поново именован) 

УСЛОВИ: 1. да кандидат има високу стручну 
спрему из области друштвено-хуманистичких 
наука; 2. да има најмање пет година радног 
искуства на пословима у култури; 3. да нема 
законских сметњи за његово именовање; 4. да је 
у свом раду показао организаторске и пословне 
способности; 5. да поседује способност тимског 
рада и да приложи План и програм рада и раз-
воја библиотеке; 6. да је држављанин Републи-
ке Србије. Уз пријаву приложити: ЦВ; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању; оверену фотокопију радне књижице, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
фотокопија не старија од шест месеци); уверење 
о држављанству; уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак – 
не старије од месец дана; очитану личну карту; 
Програм рада и развоја Општинске библиотеке 
„Вук Караџић” Алибунар. Изборни поступак ће се 

спровести само међу кандидатима који испуња-
вају услове конкурса за избор директора. Управ-
ни одбор Општинске библиотеке „Вук Караџић” 
Алибунар извршиће избор кандидата у року од 
30 дана завршетка конкурса и доставити пред-
лог кандидата оснивачу библиотеке Скупштини 
општине Алибунар. Конкурс траје 45 дана од 
дана објављивања у листу НСЗ „Послови”. Кан-
дидати подносе пријаве са наведеном докумен-
тацијом лично, или поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „За јавни конкурс”. У прија-
ви се обавезно наводи име и презиме кандидата, 
ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се 
кандидату достављају обавештења, досадашње 
радно и стручно искуство. Све информације могу 
се добити на телефон 013/641-547. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране 
и исте ће се вратити подносиоцу.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
25250 Оџаци, Железничка 30

тел. 025/5743-179

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области: 
друштвено-хуманистичке науке: високо обра-
зовање: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање пет година радног искуства у 
култури, од чега најмање две године на руко-
водећим пословима, стручни испит из библиоте-
карства и знање једног страног језика, прилози 
о доприносу рада библиотечко-информативне 
делатности; стечено стручно звање виши дипло-
мирани библиотекар, библиотекар саветник. Уз 
пријаву на оглас доставити: диплому о заврше-
ној школи (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о некажњавању МУП, 
уверење да је кандидат провео на пословима 
библиотекарства минимум 5 година укупног ста-
жа; уверење о поседовању стручног звања; да 
има положен библиотекарски стручни испит; 
План рада библиотеке са музејском јединицом 
за наредну календарску годину; доказ о позна-
вању рада на рачунару; радно-професионалну 
биографију; доказ о радном искуству. Конкурс је 
отворен 8 дана од датума објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве слати на наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Документација која се пре-
даје не сме бити старија од 6 месеци.

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ
18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 7

Директор
УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да кандидат има најмање пет 
година радног искуства у култури; да се против 
кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности, као и да није осуђиван 
за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање дужности директора; држављан-

ство Републике Србије; општа здравствена спо-
собност; знање једног страног језика; знање 
рада на рачунару. Конкурсна документација за 
избор кандидата за директора треба да садр-
жи следеће доказе: предлог програма рада и 
развоја Позоришта за период од четири годи-
не; диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми; радну књижицу, односно други доказ 
о радном искуству (уговори, потврде и др.), из 
којих се може утврдити на којим пословима и с 
којом стручном спремом је стечено радно иску-
ство; биографију која садржи податке, елемен-
те који доказују стручност, допунска знања и 
способности са кратким прегледом остварених 
резултата у раду; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела за која се гони по службеној дуж-
ности; уверење да кандидат није правноснажно 
осуђиван; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; фотокопију личне кар-
те; доказ о знању једног страног језика (дипло-
ма факултета, потврда о положеном испиту на 
студијама или уверење – потврда референтне 
акредитоване установе); доказ о знању рада на 
рачунару (диплома, уверење или сертификат). 
Приликом састављања листе кандидата, Управ-
ни одбор ће ценити и следећа допунска знања 
и способности: да кандидат познаје пословање 
установа културе; да кандидат поседује руково-
деће искуство на пословима у области културе; 
познавање пословања организација у области 
делатности којом се установа бави и управљања 
њиховим ресурсима; искуство у управљању 
средствима, људским и осталим ресурсима; иску-
ство у иницирању, организацији, реализацији и 
обезбеђењу средстава за пројекте-представе; 
познавање нових техногија и њихове примене 
у пројектима и активностима институција кул-
туре; способност комуникације са јавношћу; 
квалитет предложеног програма рада и развоја 
Позоришта, из поднете конкурсне документа-
ције. О одлуци Скупштине Града Ниша о име-
новању директора обавештава се сваки учесник 
конкурса. Докази се прилажу у оригиналу или 
копији овереној код надлежног органа. Директор 
се именује на период од четири године. Пријаву 
са конкурсном документацијом доставити у року 
од 8 (осам) дана од дана објављивања јавног 
конкурса на адресу: Позориште лутака Ниш, 
Бул. др Зорана Ђинђића бр. 7, Ниш или лично 
сваког радног дана од 9-14 часова Служби прав-
них и општих послова. По конкурсним пријава-
ма поступиће у складу са одредбама ЗУП-а. Све 
додатне информације у вези конкурса могу се 
добити од секретара установе на број телефона: 
018/253-962.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НИШ
18000 Ниш, Синђелићев трг бб.

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема, стечено високо 
образовање друштвеног смера на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који утврђује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да кан-
дидат има најмање пет година радног искуства у 
култури; да се против кандидата не води истра-
га и да није подигнута оптужница за кривична 
дела за која се гони по службеној дужности, као 
и да није осуђиван за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање дужности директора; 
држављанство Републике Србије; знање једног 
страног језика; знање рада на рачунару. Конкур-
сна документација за избор кандидата за дирек-
тора треба да садржи следеће доказе: предлог 
програма рада и развоја Позоришта за период од 
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четири године; диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми; радну књижицу, односно други 
доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.) 
из којих се може утврдити на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено иску-
ство у култури; биографију која садржи податке 
о досадашњем раду и оствареним резултатима; 
уверење, не старије од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за 
која се гони по службеној дужности; уверење да 
кандидат није правноснажно осуђиван; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте; доказ о знању једног 
страног језика; доказ о знању рада на рачуна-
ру. Докази се прилажу у оригиналу или копији 
овереној код надлежног органа. Директор се 
именује на период од четири године. Пријаву са 
конкурсном документацијом доставити у затво-
реним ковертама са назнаком: „Не отварати 
– за јавни конкурас за избор директора Народ-
ног позоришта Ниш”, у року од 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса, на горенаведену 
адресу или лично, сваког радног дана од 9 до 
13 часова, Служби општих послова. Све додатне 
информације у вези са конкурсом могу се доби-
ти од секретара Народног позоришта Ниш на бр. 
телефона: 018/527-371, лок. 111.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
18000 Ниш 

Генерала Милојка Лешјанина 16

Директор
УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005.године у оквиру образовно-уметнич-
ког поља уметности – област музичка уметност 
или у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука; да кандидат има нај-
мање пет година радног искуства у култури; да 
се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности, као и да није 
осуђиван за кривична дела која га чине недос-
тојним за обављање дужности директора; 
знање страног језика; знање рада на рачунару; 
држављанство Републике Србије; општа здрав-
ствена способност. Конкурсна документација за 
избор кандидата за директора треба да садр-
жи следеће доказе: предлог програма рада и 
развоја Оркестра за период од четири године; 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми; радну књижицу, односно други доказ о рад-
ном искуству (уговори, потврде и др.), из којих 
се може утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; 
биографију која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима; уверење, не 
старије од шест месеци, да се против кандидата 
не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по 
службеној дужности; уверење да кандидат није 
правноснажно осуђиван; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; фотоко-
пију личне карте; доказ о знању страног језика 
(диплома факултета, потврда о положеном испи-
ту на студијама или уверење-потврда референт-
не акредитоване установе); доказ о знању рада 
на рачунару (диплома, уверење или сертифи-
кат). Докази се прилажу у оригиналу или копији 
овереној код надлежног органа. Директор се 
именује на период од четири године. Пријаву 
са конкурсном документацијом доставити у року 
од 10 (десет) дана од дана објављивања јавног 

конкурса на горенаведену адресу или лично 
сваког радног дана од 9-14 сати Служби прав-
них и општих послова. По конкурсним пријава-
ма поступиће у складу са одредбама ЗУП-а. Све 
додатне информације у вези конкурса могу се 
добити на бр. телефона: 018/246-620, контакт 
особа секретар Установе.

ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ 
УМЕТНОСТИ НИШ

18000 Ниш, Кеј Кола српских сестара 1/2

Директор

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, филозофски факултет – смер историја умет-
ности, факултет ликовне уметности, факултет 
примењене уметности; најмање пет година рад-
ног искуства у култури; да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности, као и да није осуђиван за кривична 
дела која га чине недостојним за обављање 
дужности директора; држављанство Републике 
Србије; општа здравствена способност; знање 
једног страног језика; знање рада на рачунару; 
положен стручни испит за кустоса. Конкурсна 
документација за избор кандидата за директо-
ра треба да садржи следеће доказе: предлог 
програма рада и развоја Галерије за мандатни 
период од четири године; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми; радну књижицу, 
односно други доказ о радном искуству (угово-
ри, потврде и др.), из којих се може утврдити 
на којим пословима и с којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство; биографију која 
садржи податке о досадашњем раду и остваре-
ним резултатима; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истра-
га и да против њега није подигнута оптужни-
ца за кривична дела за која се гони по служ-
беној дужности; уверење да кандидат није 
правноснажно осуђиван (из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од шест месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте; доказ о знању једног 
страног језик; доказ о знању рада на рачунару; 
доказ о положеном стручном испиту и стеченом 
звању кустоса (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о општој здравственој способности 
(лекарско уверење). Конкурсна документација 
се прилаже у оригиналу или копији овереној код 
надлежног органа. Приликом састављања лис-
те кандидата, Управни одбор ће ценити и сле-
деће чињенице: да кандидат познаје пословање 
установа културе; да кандидат поседује руково-
деће искуство на пословима у области културе; 
квалитет предложеног програма рада и развоја 
Галерије, из поднете конкурсне документације. 
О одлуци Скупштине Града о именовању дирек-
тора обавештава се сваки учесник конкурса. Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 15 
дана од дана објављивања на интернет презен-
тацији Националне службе за запошљавање, 
огласној табли Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој терито-
рији Републике. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити лично у затво-
реној коверти или препорученом пошиљком на 
адресу: Галерија савремене ликовне уметности 
Ниш, Кеј кола српских сестара 1/2, 18000 Ниш, 
са назнаком: „За јавни конкурс – именовање 
директора Галерије савремене ликовне умет-
ности Ниш”. Неблаговремене пријаве Управни 

одбор одбацује решењем. У случају непотпуне 
пријаве Управни одбор обавештава подносиоца 
пријаве на који начин да уреди пријаву и то у 
року који не може бити краћи од осам дана, уз 
упозорење на правне последице ако не уреди 
поднесак у остављеном року. За додатне инфор-
мације о конкурсу задужена је Драгана Јокано-
вић, секретар Галерије СЛУ Ниш, бр. телефона: 
018/512-640.

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР

18000 Ниш, Станоја Бунушевца бб.

Директор
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у оквиру образовно 
научног поља друштвено-хуманистичких нау-
ка; да кандидат има најмање пет година радног 
искуства у култури; да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности, као и да није осуђиван за кривична 
дела која га чине недостојним за обављање дуж-
ности директора; знање страног језика; знање 
рада на рачунару; држављанство Републике 
Србије; општа здравствена способност. Конкур-
сна документација за избор кандидата за дирек-
тора треба да садржи следеће доказе: предлог 
програма рада и развоја Установе за период од 
четири године; диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми; радну књижицу, односно дру-
ги доказ о радном искуству (уговори, потврде и 
др.) из којих се може утврдити на којим посло-
вима и с којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство; биографију која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резултатима; 
уверење, не старије од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за 
која се гони по службеној дужности; уверење да 
кандидат није правноснажно осуђиван; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; фотокопију личне карте; доказ о занању 
страног језика (диплома факултета, потврда о 
положеном испиту на студијама или уверење – 
потврда референтне акредитоване установе); 
доказ о знању рада на рачунару (диплома, уве-
рење или сертификат). Сви докази прилажу се у 
оригиналу или копији која је оверена од стране 
надлежног органа. Рок за подношење пријава је 
15 дана и почиње да тече даном објављивања 
јавног конкурса. Пријава на јавни конкурс тре-
ба да садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на јав-
ни конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања и потребне податке 
за контакт. По конкурсним пријавама поступаће 
се по одредбана Закона о управном поступку. 
Пријаве са потребним доказима о испуњености 
услова из јавног конкурса достављају се Управ-
ном одбору Установе Нишки културни центар у 
затвореној коверти, на адресу: Установа Нишки 
културни центар, улица Станоја Бунушевца бб, 
18000 Ниш, са назнаком: „За јавни конкурс за 
избор за директора” или лично сваког радног 
дана од 9-15 часова. Све додатне информације у 
вези са конкурсом могу се добити на бр. телефо-
на: 018/595-740, 595-741, контакт особа – секре-
тар Нишког културног центра.
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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.
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БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности 

и обнова градитељског наслеђа
на Департману за историју и теорију 

архитектуре и уметности
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Ликовне 

уметности
на Департману за архитектуру,  

одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Архитектонско 
конструктерство и конструктивни 

системи
на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време  

од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
чланом 74 Законa о високом образовању („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутен-
тично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Ста-
тутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 
232/22 и 233/22), Правилником о минималним 

условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 
195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17 
и 210/19), Статутом Универзитета у Београду 
– Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 129/22 – пречишћен текст), Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду – Архитектон-
ском факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије 
диплома, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци), подносе се на адресу: Уни-
верзитет у Београду – Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистент  
са докторатом за ужу научну  

област Урбанизам
на Департману за урбанизам,  

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђе-
ни су Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/18 и 95/18 – аутентично тума-
чење) и чланом 85. Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – 
др. закон), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 
и 233/22), Статутом Универзитета у Београду 
– Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 129/22 – пречишћен текст) и Правилником 
о условима, начину и поступку за избор и засни-
вање радног односа сарадника Факултета („Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (спи-
сак радова), оверена копија дипломе и додатка 
дипломе и уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци), подносе се на адресу: Уни-
верзитет у Београду – Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање из чланова 122, 139 и 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021) – даље: 
Закон, за наставника школе, педагога или психо-
лога, односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање, и то: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да има знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га посе-
дује, као и доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано 
и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је оба-
везан да приложи: 1) оригинал, или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника школе, педагога, пси-
холога; 2) оригинал, или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора шко-
ле; 3) оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци; 4) доказ да 
има најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања наког стеченог 
образовања; 5) доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
(не старији од 6 месеци); 6) уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, да није донета наредба о 
спровођењу истраге, подигнута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора, не ста-
рије од 6 месеци, за кривична дела из члана 
139 став1, тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 7) уверење надлежног 
органа МУП-а да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела, из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и за кога није зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање, не 
старије од 6 месеци; 8) уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија); 9) извештај просветног саветника 
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о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, уколико је вршен надзор, у супрот-
ном доставити потврду да стручно педагошки 
надзор кандидата није вршен; 10) уколико је 
кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе дужан је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, уколико је вршено 
спољашње вредновање, у супротном достави-
ти потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; 11) 
пријаву за конкурс са биографијом са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе за време мандата; 
12) фотокопију личне карте, односно очитану 
личну карту; 13) доказ о знању српског језика, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи доствља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и потребном документацијом дос-
тавља на адресу школе, уз напомену „Конкурс за 
избор директора школе – не отварати” лично или 
путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија за избор 
директора школе коју образује школски одбор. 
Министар просвете науке и технолошког развоја 
у року од 30 дана од дана пријема документа-
ције, коју је доставио Школски одбор, врши 
избор директора и доноси решење о именовању, 
о чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће коришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Сва потреб-
на обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним данима од 9.00 до 
14.00 часова на број телефона: 011/2647-742.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

11080 Земун, Немањина 9

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом, 122, став 5, чл. 139 и чл. 140, 
став 1 и 2 Закона о основама сиситема образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), односно: а) да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140, став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
за наставника музичке школе и подручја рада 
(култура, уметност и јавно информисање), за 
педагога и психолога, односно: 1. одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука-у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра, 2005.
год.; б) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; в) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 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; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
има дозволу за рад наставника и стручног сарад-
ника (положен испит за лиценцу, односно струч-
ни испит); ђ) да има обуку и положен испит за 
директора установе; е) да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; ж) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са чл. 122, 
став 9 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању за 
наставника у музичкој школи и подручју рада, 
односно педагога или психолога (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља 
се и оверена фотокопија дипломе о заврше-
ним основним академским студијама); лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, не старије од 6 месеци, прибавља се пре 
закључења уговора о раду, односно доношења 
одговарајућег решења; уверење о некажња-
вању из МУП-а, не старије од 6 месеци и то: уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело и дискриминаторно 
понашање у складу са тачком в (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена фотокопија), не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за лиценцу 
(дозвола за рад), за наставника, педагога или 
психолога, односно положеном стручном испи-
ту; оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за директора установе (уко-
лико кандидат поседује); оверену потврду да 
има најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, од послодавца где га 
је стекао (потврда мора да садржи назив посло-
давца, делатност којом се бави, радно место 
на које је кандидат био распоређен и време 
трајања рада на пословима образовања и вас-
питања након стицања одговарајућег образо-
вања); доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад (српски језик), доказ о 
знању је диплома, односно документ о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом обра-
зовању на одговарајућем језику или документ 
о положеном испиту из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – ориги-
нал или оверена фотокопија; радну биографију; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), уколико га поседује (оверена фотокопија 
од стране установе у којој је рађен извештај); 
уколико је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе, дужан је да достави доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (оверену фото-
копију доказа о резултатима из установе у којој 
су рађени), односно изјаву кандидата да уста-
нова не поседује наведено. Очитану фотокопију 
личне карте. попуњен и одштампан пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-

нолошког развоја. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњености услова и потребном 
документацијом је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
и потребном документацијом достављају се на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора школе”. Пријава се може предати и 
лично у секретаријату школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН  
– НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Информациона безбедност

на одређено или неодређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен факултет из електротехнич-
ке, математичке или политичко-безбедоносне 
области, научни назив доктор наука из области 
Информационе безбедности стечен на акреди-
тованом Универзитету и акредитованом сту-
дијском програму у земљи или диплома доктора 
наука стечена у иностранству, призната у складу 
са Законом о високом образовању, објављени 
стручни, односно научни радови у одговарајућој 
области и способност за наставни рад. Обавезни 
и изборни услови су прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету, 
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност 
и Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника и 
сарадника. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова – 
научне радове потребно доставити електронски 
или на ЦД-у, извод из матичне књиге рођених 
– оригинал или оверена фотокопија, уверење о 
држављанству – оригинал или оверена фотоко-
пија, потврда о неосуђиваности и потврда да се 
не води кривични поступак – оригинал, не ста-
рији од 6 месеци) достављају се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве слати на наведену адресу 
Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

11050 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Сагласно одредби члана 139 и 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони, 
6/20 и 129/21), поседовање одговарајућег висо-
ког образовања за наставника основне музич-
ке школе, психолога или педагога, стечено:  
1) на студијама другог степена – мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије (студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
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научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); поседовање дозво-
ле за рад (лиценце) наставника, педагога или 
психолога; поседовање лиценце за директора 
установе – поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образо-
вање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопију, прилажу: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
за наставника основне музичке школе, педагога 
или психолога; уверење о положеном стручном 
испиту или лиценцу (обавештење о положеном 
испиту за лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога; – уверење о положеном испиту за 
директора установе (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али је дужан 
да испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци) – доказ 
о неосуђиваности за кривична дела и о непо-
стојању дискриминаторног понашања сагласно 
члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (извод из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије и потврда 
Повереника за заштиту равноправности – не 
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога – за кривична дела наведена у члану 
139 ст 1. тач. 3 ЗОСОВ (не старије од 6 месе-
ци); доказ – потврду о најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања вас-
питања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврда мора да садржи назив послодав-
ца, делатност којом се бави, радно место на које 
је кандидат распоређен и време трајања рада); 
доказ о знању српског језика за кандидате који 
на српском језику нису стекли одговарајуће 
образовање; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; уколико 
је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања ако је тај надзор обављен; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са докази-
ма лично доставити у секретаријат ОМШ „Вла-
димир Ђорђевић” Београд, Ватрослава Јагића 
5, радним даном од 10-12 часова, или послати 
поштом (са повратницом) са назнаком „Конкурс 
за директора”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

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

Самостални финансијско 
рачуноводствени сарадник – 

контиста билансиста, ликвидатор 
финансијске документације

УСЛОВИ: Високо образовање на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, на студијама у трајању од 3 
године по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, изузетно средње 
образовање и радно искуство на тим послови-
ма стечено до дана ступања на снагу ове уред-
бе. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Установи искључи-
во путем поште на наведену адресу са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује. 
Језик на којем се остварује васпитно-образов-
ни рад: српски. Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији радних места. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају доказ 
о стручној спреми, уверење о држављанству, 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
доказ о радном искуству од најмање 3 године. 
Доказ да лице није осуђивано не може бити ста-
рији од 6 месеци. Фотокопије морају бити ове-
рене. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење и 
санитарну књижицу. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака.

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/3192-032, 3192-033

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду, 
потребно је да кандидат испуњава и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да 
има одговарајуће образовање прописано чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела несиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице потребно је 
да кандидати доставе школи радну биографију 
(ЦВ), оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме одговарајућег образовања, степена и врсте 
стручне спреме прописаног чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, уве-
рење да није осуђиван – оригинал или оверена 
копија, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом. Уколико 
диплома мије издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику – доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) прилаже изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључи-
во у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности. Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова доставити на наведену адресу или лично 
у секретаријату школе од 09.00 до 14.00 часова 
са назнаком „За конкурс за радно место – дипло-
мирани економиста за финансијско рачуновод-
ствене послове”.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА „ВИЛИН ВРТ”
11090 Београд, Матије Гупца 44
тел. 060/3924-449, 065/5149-421

e-mail: tijana.dora@gmail.com

Медицинска сестра васпитач
у јасленој групи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педи- 
јатријска сестра. Слање пријаве за посао на 
имејл. Јављање кандидата на контакт телефон.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

Наставник предметне наставе  
– наставник електротехничке групе 
предмета са 50% радног времена 
и координатор практичне наставе 

електротехничке струке  
са 50% радног времена

на одређено време до повратка 
запосленог са функције, а најкасније  

до 05.05.2026. године

УСЛОВ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће 
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образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника из „Просветног 
гласника”, број 8/2015, б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачака а), в) г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар; 2. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
3. доказ да кандидат има обавезно образовање 
из члана 140 овог закона – образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење или потврда): за кандидате који ово 
образовање не поседују, у складу са чланом 142 
став 2 наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у условима из члана 139 Зако-
на (оригинал или оверена копија); 5. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); 
6. доказ одговарајуће високошколске установе 
о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; 7. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом изабрани кандидат 
ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 
ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Карнегијева 4

Оглас објављен 08.06.2022. године, у публика-
цији „Послови” исправља се у позицији 1, тако 
што се мења назив Катедре и гласи: 

1. Избор једног редовног професора 
за потребе наставе на Катедри за 
друштвене науке, за ужу научну 

област Социологија; 

Услов: доктор социолошких наука, област Соци-
ологија; 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања исправке конкурса.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

Београд, Војислава Илића 78

Наставник предметне наставе за 
стручне предмете архитектонска 

група предмета
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка одсутног запосленог са 

функције директора

УСЛОВИ: ВСС – дипл. инж. архитектуре. Канди-
дати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
геодезија и грађевинарство („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 16/2015); у 
погледу образовања потребно је да имају одго-
варајуће високо образовање из чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
стидије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошкох наука, 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, да испуњавају услове у 
погледу врсте образовања прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада геодезија 
и грађевинарство („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 16/2015) и то ВСС – дипло-
мирани инжењер архитектуре; да поседују пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије; да знају српски језик (дос-
тавља се уколико кандидат није одговарајуће 
образовање стекао на српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да доставе: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци); диплому о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију); потврду 
о неосуђиваности издаје надлежна полицијска 
управа (оригинал или оверену фотокопију – не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима школа ће тражити од 

изабраног кандидата пре закључивања уговора 
о раду; доказ о знању српског језика су у обаве-
зи да доставе кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику. Поред 
наведених обавезних докумената, кандидат који 
поседује лиценцу доставља оверену потврду о 
положеном испиту за лиценцу, а кандидат који 
је стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколскоj установи у току студиjа или након 
дипломирања, од наjмање 30 бодова, од коjих 
наjмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским сис-
темом преноса бодова уверење о истом. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом достављају горе наве-
дену документацију.Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна националана служба 
за запошљавање применом стандрадизованих 
поступака. Након достављања резултата пси-
холошке процене за ард са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се достављавају 
у затвореној коверти на адресу школе – Архи-
тектонска техничка школа, 11000 Београд, Војис-
лава Илића 78, са назнаком „За конкурс”. Теле-
фон за контакт: 062/8087-126.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

тел./факс: 011/2471-099

1) Наставничко звање виши 
предавач за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од пет година,  

са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; кан-
дидат мора имати завршене академске студије 
трећег степена и стечен научни назив доктора 
у области за коју се бира у звање, стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или 
диплому доктора наука из одговарајуће научне 
области стечену у иностранству, а која је при-
зната (нострификована) у Републици Србији 
у складу са Законом о високом образовању и 
Законом о Националном оквиру квалификација 
Републике Србије; кандидат мора поседовати 
способност за наставни рад, и то: ако је канди-
дат лице које има педагошко искуство, кандидат 
мора имати позитивну оцену педагошког рада у 
студентским анкетама које се односе на претход-
ни изборни период, ако је кандидат лице које 
нема педагошко искуство, кандидат мора бити 
позитивно оцењен на приступном предавању, 
у складу са одговарајућим општим актом Ака-
демије; кандидат мора поседовати најмање пет 
година радног искуства; кандидат мора имати 
постигнуте одговарајуће резултате у претходном 
изборном периоду (или у последњих пет годи-
на), а који се односе на следеће: у последњем 
изборном периоду или у последњих пет година, 
најмање 6 бодова остварених објављивањем 
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радова који припадају категоријама M10 + M20 
+ M30 + M40 + M50 + M60 + M80 + M90, од тога 
најмање један рад из категорије М20 и један рад 
из категорије М30 из области за коју се бира, 
у последњем изборном периоду учешће у коми-
сији за одбрану најмање два завршна рада на 
специјалистичким, односно мастер струковним 
студијама. Уколико високошколска установа на 
којој је кандидат обављао претходни педагошки 
рад нема специјалистичке или мастер струковне 
студије, потребно је да је кандидат учество-
вао у комисији за одбрану најмање три заврш-
на рада на основним студијама, у последњем 
изборном периоду учешће у изради најмање два 
развојно-истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди 
или установама, или радно искуство у привреди 
или установама релевантним за област за коју се 
бира, у периоду од избора у наставничко звање 
објављена књига из релевантне области, или 
одобрен уџбеник за ужу област за коју се канди-
дат бира, или поглавље у одобреном уџбенику 
за ужу област за коју кандидат се бира; кандидат 
имати завршену специјализацију за рачунарске 
мреже и бити носилац звања сертификованог 
Microsoft инжењера за рачунарске мреже; канди-
дат мора испуњавати и најмање два од следећа 
три изборна услова: остварен стручно-профе-
сионални допринос (утврђује се на основу посе-
довања најмање једне од следећих референци: 
руководилац или сарадник на истраживачким 
пројектима или на пројектима за потребе прив-
реде, иноватор, аутор/коаутор патента, аутор / 
коаутор техничког унапређења, учешће у раз-
воју нових производа или битних побољшања 
постојећи производа или нових технологија, 
софтверска решења, израда техничке докумен-
тације као одговорно лице, експертиза, вешта-
чење, учешће у комисијама за полагање струч-
них испита, поседовање лиценце за обављање 
стручних послова, чланство у струковним орга-
низацијама), остварен допринос академској и 
широј заједници (утврђује се на основу посе-
довања најмање једне од следећих референци: 
ангажовање у националним или међународним 
истраживачким пројектима или пројектима за 
унапређење наставе, ангажовање у национал-
ним или међународним научним или стручним 
организацијама, институцијама од јавног зна-
чаја, културним или уметничким институција-
ма, председник или члан органа управљања, 
стручних органа, помоћник стручних органа или 
комисија, организација научних скупова, уводна 
предавања на конференцијама и друга преда-
вања по позиву, чланства у одборима међуна-
родних научних конференција и одборима науч-
них друштава, руковођење или учествовање у 
ваннаставним активностима студената, међуна-
родне и националне награде и признања, пру-
жање консултантских услуга заједници, сарадња 
са стручним заједницама, кластерима и комора-
ма); остварена сарадња са другим високошкол-
ским институцијама у земљи и иностранству 
(утврђује се на основу поседовања најмање јед-
не од следећих референци: учешће у реализа-
цији пројеката са другим високошколским, науч-
но-истраживачким и институцијама културе или 
уметности у земљи или иностранству, учешће 
у реализацији студијског програма за стицање 
заједничке дипломе, ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским устано-
вама или научно-истраживачким институцијама 
у земљи или иностранству, гостовања и преда-
вања по позиву у земљи или иностранству).

2. Наставничко звање предавач 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривична дела из 

члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
кандидат мора имати стечен академски назив 
магистра наука или специјалисте академских 
студија из научне (стручне) области за коју се 
бира у звање, стечен на акредитованом уни-
верзитету и акредитованом студијском програ-
му у Републици Србији или еквивалентан науч-
ни, односно стручни назив из научне, односно 
стручне области за коју се бира у звање стечен 
у иностранству, а који је признат у Републици 
Србији у складу са Законом о високом образо-
вању и Законом о Националном оквиру квали-
фикација Републике Србије; кандидат мора посе-
довати способност за наставни рад, и то: ако је 
кандидат лице које има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се односе 
на претходни изборни период, ако је кандидат 
лице које нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном 
предавању, у складу са одговарајућим општим 
актом Академије; кандидат мора поседовати нај-
мање три године радног искуства у настави са 
студентима у високом образовању или најмање 
пет година радног искуства на стручним посло-
вима примерено области за коју се бира; канди-
дат мора имати постигнуте одговарајуће резул-
тате у последњих пет година (или у претходном 
изборном периоду), а који се односе на следеће: 
у последњих пет година, најмање 4,5 бода ост-
варених објављивањем радова који припадају 
категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + 
M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад из 
категорије М33 и један рад из категорије М51 
или М52 из области за коју се бира. Уколико је 
кандидат лице које се поново бира у звање пре-
давач за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и 
информатика, кандидат мора да је у последњем 
изборном периоду остварио најмање 4,5 бода 
остварених објављивањем радова који припадају 
категоријама M10 + M20 + M30 + M40 + M50 + 
M60 + M80 + M90, од тога најмање један рад из 
категорије М33 и један рад из категорије М51 
или М52 из области за коју се бира; у последњем 
изборном периоду учешће у изради најмање два 
развојно-истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди 
или установама, или радно искуство у привреди 
или установама релевантним за област за коју 
се бира; кандидат мора познавати релационе 
базе података MySQL и МSSQL, познавати кон-
цепте интернет сервиса и интернет технологија, 
познавати методологије развоја информационих 
система, моделовање у UML имплементације IS и 
познавати методе меког рачунарства (fuzzy логи-
ка, неуронске мреже, бајесове мреже, генетски 
алгоритми). Кандидат мора испуњавати и нај-
мање два од следећа три изборна услова: оства-
рен стручно-професионални допринос (утврђује 
се на основу поседовања најмање једне од сле-
дећих референци: руководилац или сарадник на 
истраживачким пројектима или на пројектима 
за потребе привреде, иноватор, аутор / коаутор 
патента, аутор/коаутор техничког унапређења, 
учешће у развоју нових производа или битних 
побољшања постојећи производа или нових 
технологија, софтверска решења, израда тех-
ничке документације као одговорно лице, екс-
пертиза, вештачење, учешће у комисијама за 
полагање стручних испита, поседовање лицен-
це за обављање стручних послова, чланство у 
струковним организацијама), остварен допри-
нос академској и широј заједници (утврђује се 
на основу поседовања најмање једне од сле-
дећих референци: ангажовање у националним 
или међународним истраживачким пројектима 
или пројектима за унапређење наставе, ангажо-
вање у националним или међународним науч-
ним или стручним организацијама, институција-
ма од јавног значаја, културним или уметничким 
институцијама, председник или члан органа 
управљања, стручних органа, помоћник струч-
них органа или комисија, организација научних 

скупова, уводна предавања на конференцијама 
и друга предавања по позиву, чланства у одбо-
рима међународних научних конференција и 
одборима научних друштава, руковођење или 
учествовање у ваннаставним активностима 
студената, међународне и националне награде 
и признања, пружање консултантских услуга 
заједници, сарадња са стручним заједницама, 
кластерима и коморама); остварена сарадња са 
другим високошколским институцијама у земљи 
и иностранству (утврђује се на основу поседо-
вања најмање једне од следећих референци: 
учешће у реализацији пројеката са другим висо-
кошколским установама, научно-истраживачким 
и институцијама културе или уметности у земљи 
или иностранству, учешће у реализацији студијс-
ког програма за стицање заједничке дипломе, 
ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским установама или научно-истра-
живачким институцијама у земљи или иностран-
ству, гостовања и предавања по позиву у земљи 
или иностранству).

3. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању; кан-
дидат мора имати завршене основне студије са 
просечном оценом најмање осам (8), из области 
Електротехничког и рачунарског инжењерства, 
на акредитованој високошколској установи и 
акредитованом студијском програму у Републици 
Србији или еквивалентан научни, односно струч-
ни назив из научне, односно стручне области за 
коју се бира у звање стечен у иностранству и 
признат (нострификован), рад запошљавања у 
Републици Србији у складу са Законом о високом 
образовању; кандидат мора имати статус студен-
та на мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким академ-
ским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области 
за коју се бира (Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Рачунарство 
и информатика).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор у настав-
ничка, односно сарадничка звања и заснивање 
радног односа на радним местима у погледу 
којих је расписан овај конкурс, могу се подне-
ти најкасније у року од 10 дана, рачунајући од 
дана објављивања овог конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак – петак) од 10 до 
16 часова, или послати путем поште, на адре-
су Висока школа електротехнике и рачунарства, 
Војводе Степе 283, Београд – 11010 Вождовац. 
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек 
Висока школа електротехнике и рачунарства до 
истека наведеног рока за конкурисање, иначе 
ће се сматрати неблаговременим и биће одбаче-
не. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве 
на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс 
уз које нису приложени сви потребни докази, 
биће одбачене. Лично име и контакт подаци 
лица задуженог за давање обавештења о кон-
курсу: Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.edu.rs, 
канцеларија 002, Војводе Степе бр. 283 Вождо-
вац, Београд. Пријава на конкурс мора обавезно 
да садржи: податке неопходне за идентифико-
вање наставничког, односно сарадничког звања 
(односно радног места) за које кандидат кон-
курише, што подразумева обавезно навођење 
наставничког, односно сарадничког звања 
за које се конкурише, области и уже стручне 
области; податке о кандидату (име и презиме, 
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адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву на 
овај конкурс се обавезно достављају и следећи 
докази: уверење надлежног органа (МУП) о нео-
суђиваности за напред наведена кривична дела 
(из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању), не старије од месец дана. Уколико канди-
дату уверење о неосуђиваности не буде издато 
до затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкурс достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уверења, док 
само уверење о неосуђиваности треба да доста-
ве без одлагања, а морају га доставити најкас-
није до дана заснивања радног односа; оверене 
фотокопије високошколских исправа о стеченом 
степену потребног, односно одговарајућег висо-
ког образовања, који је прописан као услов за 
избор у сарадничко звање за које се конкурише. 
Подносе се оверене фотокопије диплома са свих 
нивоа студија које је кандидат завршио; уверење 
високошколске установе о томе да кандидат има 
статус студента на одговарајућем нивоу студија-
ма, који је прописан као услов за избор у сарад-
ничко звање за које се конкурише (за сараднич-
ко звање сарадник у настави – статус студента 
на мастер студијама); извод из матичне књиге 
рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); рад-
на биографија (CV) и одговарајуће доказе који 
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, одго-
варајући доказ да кандидат поседује позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада (потврда образовне установе 
на којој је кандидат обављао досадашњи настав-
ни, односно педагошки рад, резултати студент-
ских анкета и слично); ако такви докази постоје, 
одговарајуће доказе о поседовању захтеваних 
референци, односно о поседовању захтеваних 
стручних знања, вештина, односно компетен-
ција, односно о објављеним радовима, када је 
то наведено као услов (лиценце, сертификати, 
уверења, потврде и слично). Подаци о месту 
и дану када се очекује да ће започети прове-
ра оспособљености, знања и вештина, односно 
компетенција кандидата у изборном поступку, 
ако се таква провера буде спроводила. Процена 
испуњености општих и посебних услова за избор 
у звања у погледу којих се расписује овај кон-
курс, вршиће се на основу доказа које кандида-
ти прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са 
Правилником о избору и ангажовању наставника 
и сарадника Академије и општим актом Акаде-
мије о приступном предавању. Провера оспо-
собљености, знања и вештина, односно компе-
тенција кандидата, ако се таква провера буде 
спроводила, може започети наредног дана од 
дана истека рока за подношење пријава на овај 
конкурс и обављаће се у просторијама Одсека 
Висока школа електротехнике и рачунарства, ул. 
Војводе Степе број 283, Београд. Кандидат који 
поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву 
на овај конкурс и за кога се, на основу доказа 
приложених уз пријаву на овај конкурс, утврди 
да испуњава потребне услове за избор у звање у 
погледу кога конкурише, накнадно ће бити оба-
вештен о тачном времену и месту одржавања 
провере оспособљености, поседовања тражених 
знања и вештина, односно компетенција, уколи-
ко је потребно да се таква провера одржи.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

11070 Нови Београд 
Булевар маршала Толбухина 41

тел. 011/2601-292

Наставник географије
са 70% радног времена

Наставник српског језика  
и књижевности

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у гимназији, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
са рад са децом и ученицима, да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Докази о испуњености 
услова конкурса подносе се уз пријаву, а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс, кандидати поред биографије треба да при-
ложе (у оригиналу или оверене копије) дипло-
ме о стеченом образовању (оверену фотокопију 
дипломе основних студија и мастер студија), уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати 
на наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

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

тел. 011/2281-390

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка на рад 

одсутне запослене

УСЛОВИ: Професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ – 
мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидат треба да 
испуњава све услове за пријем у радни однос из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. У поступку одлучивања 
о избору кандидата врши се претходна прове-
ра психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. На психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
упућују се кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Након пријема резултата 
претходне провере психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни однос 
позивају се на разговор. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати обавезно подно-
се доказ о одговарајућем образовању (овере-
на фотокопија дипломе одговарајућег степена 
и врсте образовања, а лица са звањем мастер 
обавезно достављају и диплому основних ака-
демских студија), доказ да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
за лица која нису стекла образовање на српс-
ком језику доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, биографију. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Доказ да кандидат има 
одговарајућу психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима – 
лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Решење о избору кандидата 
доноси директор школе у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом 
траженим доказима о испуњавању услова кон-
курса доставити лично или поштом на наведену 
адресу са назнаком „За конкурс за радни однос”. 
Достављени подаци обрађиваће се, у складу са 
Законом о заштити података о личности, у сврху 
обраде података у конкурсном поступку.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

11000 Београд, Хајдук Станкова 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стру-
чне школе из подручја рада геодезија и грађе-
винарство, педагога или психолога стечено 1). 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степенаиз научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. 2. Кандидат треба да има дозволу 
за рад за наставника или стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе; 
3. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и вас-питања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања; 7. 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 делана-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштањеи злостављање малолетног лица 
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или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правногсаобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичнусанкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 8. да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за 
директора школе подноси следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника стру-
чне школе – подручје рада геодезија и грађе-
винарство, педагога или психолога; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадника; 
доказ потврду о најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење – дока-
зо психичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима; доказ о неосуђиваности 
правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; доказ о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног пона-
шања (члан 139 став 1 тачка 3 Закона) – извод 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; 
доказ о знању српског језика осим кандидата 
који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника); уколико је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора установе, 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања; биограф-
ске податке, односно радну биографију; остала 
документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору којима кандидат доказује 
своје стручне, организационе и друге квалитете. 
Сви докази морају да буду оверени и не старији 
од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву на 
конкурс за избор директора, заједно са наведе-
ном документацијом, кандидат доставља шко-
ли лично или путем поште. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом сматра се она која је 
поднета у року утврђеном конкурсом. Ако је 
пријава предата поштом, као дан пријема сма-
тра се дан када је предата пошти. Потпуном 
пријавом сматра се она која у прилогу садржи 
сва документа тражена конкурсом, оверена на 
прописан начин којима кандидат доказује да је 
испунио све услове назначене у конкурсу. Прија-
ва на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”. Телефон за све информације 
је 011/2411-472.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу  
уметничку област Композиција  

– упоредни предмети
УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(II степен). Услови за радно место одређени 
су Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 
11/21, 67/21), Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 102/16, 119/17), Правил-

ником о јединственим минималним условима за 
избор у звања наставника Универзитета умет-
ности у Београду бр. 7/393 од 26.9.2019. године, 
Статутом Факултета, Правилником о минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 
8. јула 2016. године и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова на Факулте-
ту 01-779/18 и 01-1470/18. Молбе са навођењем 
конкурса на који се кандидат пријављује, 
попуњен Образац 2, потврда да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из члана 134 став 5 
Статута Факултета и прилози којима се доказује 
испуњавање услова конкурса наведених у 
Обрасцу, као и наведеном мејл адресом подно-
се се Факултету музичке уметности у Београду у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Образац 2 може се преузети са сајта Факулте-
та http: //fmu.bg.ac.rs/obavestenja_i_konkursi.php 
Попуњен образац 2 на ћирилици, у складу са 
условима из Правилника о минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Факултету бр. 
01-1757/16 од 8. јула 2016. године доставља се 
само у електронској форми на имејл: kadrovska@
fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се 
добити у Општој служби Факултета на тел. 3620-
760. Неблаговремене пријаве, пријаве без пот-
писа, као и пријаве без потребне документације 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ОКТОБАР”

11271 Сурчин, Маршала Тита 8
тел 011/8440-511

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сужбени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одгова-
рајуће образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целини одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. 2) Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
7) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
обуку и положен испит за директора установе. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора Школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
на студијама у трајању од три године или више 
образовање, за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на конкурс кан-
дидат је у обавези да приложи: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); ове-
рен препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада 
у области образовања (не старију од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак као ни истрага за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
потврде Повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није утврђено дискри-
минаторно понашање (не старију од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом; оригинал или оверену фотоко-
пију лекарског уверења о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци); фотокопију извештаја 
просветног саветника о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата, уколико је 
вршен надзор; уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе, дужан 
је да достави фотокопију резултата стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања уколико је вршено спољашње вред-
новање; радну биографију, преглед кретања 
у служби и предлог програма рада директора 
школе; доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао 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 скла-
ду са условима прописаним законом. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са горе наведеном потребном 
документацијом доставља школи, у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе” лично у секретаријат школе или 
путем поште на горе наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Достављена документација се 
не враћа. Конкурс спроводи комисија за избор 
директора школе коју образује школски одобор. 
Министар просвете науке и технолошког развоја 
у року од 30 дана од дана пријема документа-
ције коју му је доставио школски одбор врши 
избор директора и доноси решење о његовом 
именовању, о чему школа обаваештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Подаци који 
се прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/2018). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 9.00 до 14.00 часова преко телефона 
011/8440-511.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд 
Булевар уметности 20

Самостални стручнотехнички 
сарадник за архивске и фестивалске 

делатности ФТВ смера
УСЛОВИ: Дипломирани филмски и телевизијски 
монтажер, дипломирани филмски и телевизијски 
продуцент или дипломирани филмски и телеви-
зијски редитељ ФДУ по пропису који је уређи-
вао високо образовање пре 10.09.2005. године 
или мастер драмски и аудиовизуелни уметник 
из области Филмске и телевизијске монтаже, 
Филмске и телевизијскепродукције или Филм-
ске и телевизијске режије ФДУ по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, радно искуство 1 године, знање енглес-
ког језика и препоручено познавање другог стра-
ног језика, основни ниво познавања компјутерс-
ког хардвера и софтвера, пожељно знање рада 
са софтвером за обраду слике и звука, основно 
познавање стандарда за архивирање видео и 
аудио материјала, одржавање филмског, видео 
и DVD/Blue-Ray архива и картотеке, пријављи-
вање на фестивале и коресподенција, плани-
рање и вођење базе података вежби, архиви-
рање студентских вежби актуелне продукције 
ФДУ, припрема копија за слање на фестивале 
и телевизије (DCP, H.264, Blue-Ray), пожељ-
но познавање монтаже према захтевима ФДУ, 
пробни рад 3 месеца. Учесници конкурса прили-
ком пријављивања подносе пријаву на конкурс, 
диплому о завршеним студијама и радну биогра-
фију. Избор се врши према Правилнику о раду 
ФДУ у Београду.

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
11210 Београд – Котеж

Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Наставник разредне наставе  
на одређено време ради  

замене одстутног запосленог  
преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и вапитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21) и да испуњава услове прописане чланом 

139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1. одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке 
и технолошког развоја. 2. оригинал или овере-
ну копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању. 3. уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (издато у МУП-у). 4. оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије.5. оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених. 6. доказ о 
познавњу српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). 7. кратку биографију. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом, подноси се приликом 
пријема у радни однос. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се односе поштом или лично у Секре-
таријату школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Урбанизам
на одређено време  

од пет година

УСЛОВИ: са радним искуством, научни назив 
доктора биотехничких наука у области ПаиХ, 
доктор наука – архитектура, доктор техничких 
наука, шумарски факултет, одсек (студијски 
програм) за ПаиХ, архитектонски факултет (и 
факултети на којима се стичу наведена звања), 
смисао за наставни рад, објављени научни и 
стручни радови.

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Планирање газдовања шумама
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: са радним искуством, научни назив 
доктора биотехничких наука, област шумарство, 
шумарски факултет, одсек (студијски програм) 
за шумарство, смисао за наставни рад, објавље-
ни научни и стручни радови.

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Заштита шума и украсних биљака

на одређено време од три године 

УСЛОВИ: са радним искуством, научни назив 
доктора биотехничких наука, област шумарство, 
Шумарски факултет, одсек (студијски програм) 
за шумарство, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника 
и сарадника утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Шумарског факулте-
та, Статутом и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака радника Шумарског 
факултета, као и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса 
(оверене фотокопије диплома, извода из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
списак и сепарате радова) достављају се Служби 

за правне и опште послове Шумарског факулте-
та у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама и на сајту Националне службе за запо-
шљавање, на сајту Факултета и сајту Универзи-
тета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9

Професор ликовне културе
са 80% радног времена

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, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 
и 95/2019) кандидат мора да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и услове у складу са Правилником о 
организацији рада и систематизацији послова и 
радних задатака у ОШ „Мајка Југовића” у Земуну 
и то: 1. да има одговарајуће образовање: а) VII 
степен стручне спреме одговарајућег образо-
вања у складу с Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад за децом; 
3. да није осуђиван правноснажном судском 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
има знање српског језика. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству – оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених – оригинал са холограмом 
или оверена фотокопија; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном судском пресудом 
за кривична дела из тачке 3 услова конкурса 
(оригинал, не старије од 6 месеци); радну био-
графију. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити непо-
средно или поштом на адресу: Основна школа 
„Мајка Југовића”, 11080 Земун, Градски парк 9, 
са назнаком „За конкурс за радно место профе-
сора ликовне културе”. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног или мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непот-
пуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на теле-
фон 011/307-63-01.
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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

Возач возила Б категорије
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Средње образовање, изузетно основно 
образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о Ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору.

Администратор информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: Високо образовање на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, на студијама у трајању до  
3 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, изузетно 
средње образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на снагу 
Уредбе о Каталогу радних места.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о 
раду, Законом о високом образовању, Статутом 
Академије струковних студија Београд и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
запослених у Академији струковних студија Бео-
град у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
својеручно потписану и изјаву за које место се 
конкурише, као и доказ о испуњавању услова, 
подноси се кратка биографија, диплома о стече-
ном одговарајућем образовању (копија оверена 
код јавног бележника), копија возачке дозволе 
Б категорије за радно место возача, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса), уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом (не старије од 6 месеци у односу 
на дан истека конкурса). За комплетност доку-
ментације коју подноси на конкурс одговоран је 
учесник конкурса. По истеку рока за подношење 
пријаве на конкурс није дозвољено допуњавање 
конкурсне документације од стране кандидата. 
Пријаве са доказима о испуњености наведених 
услова кандидати подносе на наведену адресу 
са назнаком „За конкурс”.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОШ „НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд 
Народних хероја 12
тел. 011/3017-491

Конкурс за избор директора школе објављен 
08.06.2022. године у публикацији „Послови” број 
990 допуњује се тако што се додаје:

Рок за подношење пријава на конкурс објављен 
дана 08.06.2022. године у публикацији „Послови” 
број 990 је 15 дана од дана објављивања, однос-
но од 08.06.2022. године. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се разматрати. Сва потреб-
на обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број 011/3017491. У осталом 
делу, конкурс остаје непромењен.

БОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Спремач / спремачица
на одређено време преко 60 дана до 
повратка запослене с породиљског 

одсуства, подручна школа ИО Голубиње

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује ниво обра-
зовања првог степена – основно образовање, 
испуњеност услова у складу са чланом 139, а у 
вези са чланом 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 
члана 24-29 Закона о раду, општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), у складу са Законом о 
основном образовању и васпитњу Републике 
Србије, односно о бразовање стечено у основ-
ној школи у трајању од осам година по пропису 
који је уређивао ЗОСОВ („Службени гласник РС”, 
бр. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 и 129/21) као и 
Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у школи, број 156/1 од 28.02.2018. 
године. Кандидат треба да поседује уверење о 
држављанству (у оригиналу или овереној фото-
копији); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнућа, за кривично дело 
примања и давања мита. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе – сведочанства о завр-
шеном основном образовању са исправом којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање 
које се тражи по конкурсу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављнству (не старије од 
6 месеци – оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидат мора да зна српски језик. Установа 
прибавља неопходну документацију у поступ-
ку одлучивања за заснивање радног односа у 
складу са чланом 9 ст. 3 и чланом 109 Закона о 
општем управном поступку, односно по службе-
ној дужности, а након Изјаве кандидата (образац 
1). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве треба послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
030/590-142.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“
19330 Прахово, Кнеза Михајла 1

тел. 019/3524-050

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), даље: 
Закон и то: да има одговарајуће високо образо-

вање из члана 140 став 1 и 2 Закона за настав-
ника основне школе, односно педагога или 
психолога стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука или одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка 
(2) Закона мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, да има обуку и 
положен испит за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће; за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик као 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Комисија за избор директора цениће 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 дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем, из члана140 ставови 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: отштампан, попуњен и потписан 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лицен-
цу односно стручном испиту; доказ о савладаној 
обуци и положеном испиту за директора устано-
ве – уколико га поседује (пријава која не садр-
жи уверење о положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном); потврду да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; оригинал или оверена 
копија уверења надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога – за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о неосуђиваности у складу 
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверена 
копија уверења привредног суда да није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности не старије од 6 месеци (дос-
тавља само кандидат који је обављао дужност); 
уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених (трај-
но важећи); предлог програма рада директора 
школе за време трајања мандата од 4 године; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка уколико га кандидат поседује, оверену фото-
копију); оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику (дос-
тавља се доказ да је кандидат положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); преглед кретања у служ-
би са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
на горе наведену адресу, у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе” 
лично или поштом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
могу се добити од секретара школе и путем теле-
фона на телефон 019/3524-050.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

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

тел. 019/808-068

Наставник клавира и корепетиције
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања, и то: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста, дипломирани музичар пијаниста, 
дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани 
музичар чембалиста, академски музичар пија-
ниста, академски музичар оргуљаш, академски 
музичар чембалиста, мастер музички уметник, 
професионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста.

Наставник клавира
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања, и то: дипломирани музичар пијаниста, 
дипломирани музичар усмерење пијаниста, ака-
демски музичар пијаниста, мастер музички умет-
ник, професионални статус клавириста.

Наставник гитаре
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања, и то: дипломирани музичар – гитариста, 
дипломирани музичар – усмерење гитариста, 
академски музичар гитариста, мастер музички 
уметник, професионални статус – гитариста.

ОСТАЛО: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима; 

3) поседује држављанство Републике Србије; 
4) зна српски језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 5) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминитарно понашање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати уз 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, подносе и следећу доку-
ментацију: доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; – доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног 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 адре-
се: muzicka.kladovo@gmail.com и преко телефона 
064/598-29-54 и 061/1534-077.

ЧАЧАК

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА 

32000 Чачак, Стоје Тошић 23

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 139, чланом 140 ст. 1 и 2 и чланом 122 
ст. 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 27/18, 6/20, 129/21) и то: да посе-
дује одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено за наставника у подручју рада: 
туризам и угоститељство, производња и прера-
да хране и хемија, неметали и графичарство, за 
педагога и психолога, и то: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 
140 мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, односно поло-
жен стручни испит; да је прошло обуку и поло-
жен испит за директора установе; да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује 
образовноваспитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испита за лиценцу за наставни-
ка; доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико кандидат поседује такав 
документ, а ако не дужан је да положи испит за 
директора у року од две године од дана ступања 
на дужност); потврду да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућегобразо-
вања; извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству Републике Србије; доказ о 
знању српског језика на ком се изводи образовно 
васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела (не старије од 6 месеци); доказ 
да није осуђиван за привредни преступ по Зако-
ну о основама система образовања и васпитања 
– овај доказ достављају само кандидати који су 
раније вршили дужност директора установе (не 
старије од 6 месеци); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак или истрага за 
наведена кривична дела (не старије од 6 месе-
ци); лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци); доказ о 
резултату стручно педагошког надзора у раду 
кандидата, извештај просветног саветника (уко-
лико је кандидат имао појединачни стручно-пе-
дагошки надзор); резултат стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
школе (овај доказ достављају само кандидати 
који су раније вршили дужност директора уста-
нове); радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставити школи на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор директора” или лично у секретаријату 
школе у периоду од 9-13 часова сваког радног 
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
или путем телефона 032/330-323.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовни 
професор за научну област 

Менаџмент и бизнис, ужа научна 
област Менаџмент људских ресурса

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука или докторат наука из уже нау-
чне области за коју се наставник бира. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета техничких наука у Чачку  
и Правилником о начину и поступку стицања 
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звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст број III-01-480 од 03.06.2022. године) 
као и Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст број III-01-478 од 03.06. 
2022. године). Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије диплома о 
претходно завршеним степенима студија, спи-
сак научних и стручних радова као и саме радо-
ве, доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 – 
аутентично тумачење и 67/21) и члана 135. став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Обавеза 
кандидата, учесника конкурса, да документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих усло-
ва, као и обавезних и изборних елемената, дос-
тавља и у електронском облику, према Упутству 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs – Избори у звања – Документи за засни-
вање радног односа и стицање звања наставни-
ка), које је саставни део Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу. 
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Факултет техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, 
Светог Саве 65. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 57
тел. 035/563-445

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука илИ интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 4/22); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи заједно 
са потребном документацијом. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе, поред 
пријавног формулара и биографију, овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању ако диплома није издата 
(кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских, односно основних 
струковних студија), уверење надлежне поли-
цијске управе да није правоснажно осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење треба да буде издато након 
расписивања конкурса), оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци), доказ 
да зна српски језик (овај доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику). Лекарско уве-
рење (доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима) 
доставља кандидат који буде примљен у радни 
однос, пре закључења уговора о раду. Пријаве и 
документацију достављати у затвореној коверти, 
лично или поштом на адресу школе са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Контакт тел. 035/563-445. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар бб.

тел. 035/8271-215

Поновљен оглас

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

Наставник хемије
за рад у матичној школи у Бунару 
и издвојеном одељењу школе у 

Драгоцвету, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко  
60 дана, са 40% радног времена

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања 

и васпитања, за рад у издвојеном 
одељењу школе у Шантаровцу, на 

одређено време ради замене помоћника 
директора, до 31.08.2022. године,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање и то: 
за радно место референт за правне, кадровске и 
административне послове у складу са Правилни-

ком о организацији и систематизацији послова 
Основне школе „Бранко Радичевић” у Бунару и 
то средње образовање у трајању од четири годи-
не, смер економски, рачуноводствени, правни, 
административни или гимназију; за радна места 
наставник хемије и наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/19, 2/20, 8/20, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 
2/2022); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
уверење о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања, издато од стране 
МУП Србије; доказ о знању српског језика дос-
тављају кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику; радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) – пожељно. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Докази о 
испуњености услова достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Оригинали уверења 
не смеју бити старији од шест месеци. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бран-
ко Радичевић”, 35273 Бунар бб., са назнаком „За 
конкурс” или предати лично.

КИКИНДА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

тел. 0230/422-130

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); у даљем тексту: Закон) – чл. 122 ст. 2 
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Закона, а које има одговарајуће образовање за 
наставника, педагога и психолога основне школе 
из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одоговарајућег образовања (чл. 122 ст. 5 
Закона), а изузетно ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (члан 122 
став 6 Закона). Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021; у даљем тексту: Пра-
вилник) прописани су степен и врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Доказивање постојања услова: 1. да 
има образовање из чл. 139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона – доказује се подношењем оверене 
фотокопије дипломе, односно уверења о стече-
ном високом образовању у степену и врсти из 
Правилника. Лица која су образовање стекла у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чл. 
140 Закона или су образовање стекли у систему 
војног школства или у иностранству, као доказ о 
испуњености услова у погледу стеченог образо-
вања, достављају оверену фотокопију решења 
министарства надлежног за послове образовања 
(чл. 143 Закона); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима из чл. 139 ст. 1 тач. 2) Закона – доказује 
се подношењем оригинала или оверене фото-
копије лекарског уверења надлежне службе 
медицине рада пре закључења уговора о раду. 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
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 
из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није против 
кандидата покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању прит-
вора – доказује се подношењем оригинала или 
оверене фотокопије уверења надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова и надлежног 
Основног суда (не старије од шест месеци); 4. 
да је држављанин Републике Србије из чл. 139 
ст. 1 тач. 4) Закона – доказује се подношењем 
оригинала или оверене фотокопије уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци). 5.да 
зна српски језик као и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тач-
ка 5) Закона – лица која су одговарајуће обра-
зовање стекла на српском језику подносе доказ 
као за тачку 1, а уколико одговарајуће високо 
образовање није стечено на српском језику дос-
тавља се оверена фотокопија потврде / уверења 
да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на српском језику или је положило испит 

из језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (члан 141 став 7 Закона); 6. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника из чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се 
подношењем оригинала или оверене фотокопије 
дозволе за рада наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 7. да има обуку и положен испит 
за директора установе из чл. 122 ст. 5 Закона 
– доказује се подношењем оверене фотокопије 
уверења о положеној обуци и испиту за директо-
ра (изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност (чл. 122 
ст. 9 Закона), а директору који не положи испит 
за директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора 
(члан 122 став 10 Закона); 8. да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања из чл. 122 ст. 5 Закона – 
доказује се подношењем потврде/уверења или 
овереном фотокопијом истих издатим од стране 
послодаваца код којих је обављао напред наве-
дене послове; 9. на конкурс уз пријаву канди-
дат доставља и iзвод из матичне књиге рођених 
(не старији од шест месеци), односно његову 
оверену фотокопију за кандидате који су про-
менили презиме односно име после издавања 
дипломе. Осим утврђивања испуњености усло-
ва за избор директора, Комисија цени и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) – чл. 
123 ст. 14 Закона – те уколико је у раду кан-
дидата таквог надзора било, кандидат треба да 
достави и извештај, односно оверену фотоко-
пију извештаја просветног саветника. Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
– чл. 123 ст. 15 Закона.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Кандидати уз 
својеручно потписану пријаву достављају: пре-
глед кретања у служби, биографске податке и 
податке о стручним и организационим способ-
ностима и конкурсну документацију наведе-
ну овим конкурсом путем поште или лично на 
горе наведену адресу са назнаком: „За конкурс 
– директор”, радним даном од 8.00-12.00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Неблаговремена пријава је пријава 
која је поднета након истека рока на који је кон-
курс објављен. Непотпуна пријава је она прија-
ва која не садржи тражену конкурсну докумен-
тацију (одговарајуће доказе). Кокурсна комисија 
ће обавити интервју са кандидатма. Директора 
школе именоваће министар на перод од чети-
ри године у року од тридесет дана од дана дос-
тављања конкурсне документације Министар-
ству. Конкурсна документација се не враћа. Лице 
надлежно за контакт са кандидатима и коорди-
натор рада Комисије за избор директора шко-
ле је секретар установе путем броја телефона 
0230/422-130.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23311 Наково, Главна 50

тел. 0230/454-330

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 139, чланом 140 ставови 1 и 2 и изузетно 
став 3 и чланом 122 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/201 и 129/2021; у даљем тексту: Закон) и то: 
1. да има одговарајуће образовање из члана 139 
став 1 тачка 1) и члана 140 ставови 1 и 2 зако-

на којим се уређују основе система образовања 
и васпитања за наставника у установи основног 
образовања и васпитања, педагога и психолога 
– доказује се подношењем оверене фотокопије 
дипломе о стеченом високом образовању у врсти 
и степену образовања наставника, педагога и 
психолога из правилника које је донео министар 
надлежан за послове образовања. Кандидати 
који су високо образовање стекли по прописи-
ма који уређују високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године подносе и оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним студија-
ма. Ако врста образовања које је лице стекло 
не одговара врсти образовања прописаној чла-
ном 140 закона којим се уређују основе система 
образовања и васпитања: образовање је стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. 
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, образовање је стече-
но у систему војног школства или је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у 
погледу врсте стеченог образовања доказује 
се достављањем оверене фотокопије решења 
министарства надлежног за послове образовања 
(члан 143 закона којим се уређују основе сис-
тема образовања и васпитања); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима и члана 139 став 1 тачка 
2) закона којим се уређују основе система обра-
зовања и васпитања – доказује се подношењем 
оригинала или оверене фотокопије лекарског 
уверења здравствене установе основане и за 
медицину рада а пре закључења уговора о раду; 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
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 
из члана 139 став 1 тачка 3) закона којим се 
уређују основе система образовања и васпитања 
– доказује се подношењем оригинала или овере-
не фотокопије уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова и уверења / потвр-
де или оверене фотокопије уверења/потврде 
повереника за заштиту равноправности (елек-
тронски докуменат издат од стране повереника 
и његова оверена фотокопија мора да испуњава 
услове прописане Законом о електронском доку-
менту, електронској идентификацији и услугама 
од поверења у електронском пословању који је 
на правној снази) – датум издавања документа 
не може бити старији од датума објављивања 
конкурса; 4. да је држављанин Републике Србије 
из члана 139 став 1 тачка 4) закона којим се 
уређују основе система образовања и васпитања 
– доказује се подношењем оригинала или овере-
не фотокопије уверења о држављанству издатог 
на образцу који важи од 1.1.2019. године (датум 
издавања документа не може бити старији од 
датума објављивања конкурса); 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5) 
закона којим се уређују основе система образо-
вања и васпитања – образовно-васпитни рад у 
Школи остварује се на српском језику – испуње-
ност овог услова доказује се на начин којим се 
доказује испуњеност услова из члана 139 став 1 
тачка 1) закона којим се уређују основе систе-
ма образовања и васпитања, а ако одговарајуће 
високо образовање није стечено на српском јези-
ку доставља се оверена фотокопија потврде/уве-
рења да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положило 
испит из језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (члан 141 став 7 закона 
којим се уређују основе система образовања и 
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васпитања); 6. да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника из члана 
122 ставови 5 и 6 закона којим се уређују осно-
ве система образовања и васпитања – доказује 
се подношењем оригинала или оверене фотоко-
пије акта органа аутономне покрајине надлежног 
за послове образовања, односно министарства 
надлежног за послове образовања; 7. да има 
обуку и положен испит за директора устано-
ве из члана 122 ставови 5 и 6 закона којим се 
уређују основе система образовања и васпитања 
– доказује се подношењем оригинала или овере-
не фотокопије акта органа аутономне покраји-
не надлежног за послове образовања, односно 
министарства надлежног за послове образовања 
о извршеној обуци за директора установе уко-
лико нема положен испит за директора устано-
ве, а лица која су положила испит за директора 
установе достављају доказ о положеном испиту 
за директора установе; 8. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања из члана 122 став 5 закона којим се 
уређују основе система образовања и васпитања 
– доказује се подношењем оригинала или овере-
не фотокопије потврде установе. Осим утврђи-
вања испуњености услова за избор директора, 
комисија цени и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност – члан 122 став 9 зако-
на којим се уређују основе система образовања 
и васпитања. Директору који не положи испит 
за директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора – 
члан 122 став 10 закона којим се уређују основе 
система образовања и васпитања. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ста-
вови 1 и 2 закона којим се уређују основе систе-
ма образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
закона којим се уређују основе система образо-
вања и васпитања за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања – члан 122 
став 6 закона којим се уређују основе система 
образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву дос-
тави и: извод из матичне књиге рођених издат 
на обрасцу након 1.3.2010. године или његову 
оверену фотокопију, радну и животну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служ-
би и оквирним планом рада за време мандата, 
фотокопију обе стране личне карте, односно 
биометријски очитану личну карту, ако је иста 
издата са чипом. Кандидат комплетну конкурсну 
документацију доставља у три примерка од којих 
један примерак чини оригинална документација 
или њене фотокопије оверене код јавног бележ-
ника (изузетно, у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, докумен-
тација може бити оверена у основним судовима, 
судским јединицама, односно општинским упра-
вама као поверени посао) и два примерка обич-
них фотокопија. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у недељном листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Пријаву 
на конкурс својеручно потписану, заједно са 

конкурсном документацијом, доставити школи у 
затвореној коверти лично у секретаријату школе 
од 10 до 13 часова сваког радног дана или путем 
поште на горе наведену адресу Основна школа 
„Петар Кочић”, 23311 Наково, Главна 50, са наз-
наком „За конкурс за избор директора”. Неблаго-
времене и неуредне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће 
позвани од стране комисије на интервју. Решење 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о избору директора, односно његова 
фотокопија доставиће се учесницима конкурса 
чија пријава није одбачена, односно одбијена. 
По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима, већ остаје у архиви 
школе. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код секретара школе, путем телефонског 
броја: 0230/454-330.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„СОФИЈА РИСТИЋ”
34310 Топола, Авенија краља Петра Првог 10/а

тел. 034/6811-489
e-mail: vrtictopola@mts.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 
984-985 дана 27.04.2022. године, поништава се 
за радно место медицинска сестра – васпитач, на 
одређено време, ради замене одсутне запослене 
дуже од 60 дана, до повратка одсутне запослене, 
2 извршиоца.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор, 
за научну област Економске науке, 
ужа научна област Рачуноводство, 

ревизија и пословне финансије
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из науч-
не области Економске науке. Општи предуслов: 
кандидати морају да испуњавају општи предус-
лов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 
4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст. 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдом надлежног органа (полицијске управе) 
да нису осуђивани за кривична дела прописана 
наведеним прописима. Услови утврђени одго-
варајућим одредбама Закона о високом образо-
вању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета 
у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената 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. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити и: биографију; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница; списак стручних и науч-
них публикација, а за кандидате који су у радном 
односу на Економском факултету у Крагујевцу и 

резултате усвојене анкете студената. Правно-
ваљану конкурсну документацију 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 горе наведену адресу.

ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб.

тел. 034/300-961

Кувар

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19), и то: да има одговарајуће 
образовање, за кувара III степен стручне спре-
ме, односно образовање за спремачицу I степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи и то: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, односно 
уверење – ако диплома није издата; уверење да 
нису осуђивани за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања не старије од 6 месеци; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том јези-
ку); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – ово уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс се подносе у затво-
реној коверти са назнаком „За конкурс” поштом 
на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретару школе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе сваког 
радног дана у времену од 09.00-13.00 часова или 
путем телефона 034/300-961.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

34000 Крагујевац, Букурешка бб.
тел. 034/370-112

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога; 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4115.06.2022. |  Број 991 |   

дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; које има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; које има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; које има држављан-
ство Републике Србије; које зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; које има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, заједно са потребном 
документацијом којом се доказује испуњеност 
услова и то: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту односно дозволи за рад за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду о раду 
у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; уверење из 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора; уверења основног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за наведена кривична дела; уверење 
привредног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности 
– не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије – не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том јези-
ку); дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора, а ако изабрани директор нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима – не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених; биографију са кратким 
прегледом радног искуства, а кандидат може 
да достави и предлог програма рада директо-
ра школе, као и друге прилоге којима доказује 
своје успехе у наставно-педагошком раду, орга-
низационе и менаџерске способности.; Уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, или изјаву о разлозима недостављања 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања. Уз претходно 
наведену документацију кандидати достављају 
и: доказ о резултату стручно педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) уколико је кандидат поседује. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве на конкурс се подносе у затво-
реним ковертама са назнаком „Конкурс за дирек-

тора”, препорученом поштом на горе наведену 
адресу или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе сваког радног дана 
у времену од 9 до 13 часова и/или преко теле-
фона 034/370-112. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема 
обавезу враћања а документације пријављеном 
кандидату.

ОШ „ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ”
34300 Венчани – Аранђеловац

тел. 034/6798-324

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Законом 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) у радни однос за обављање посло-
ва наставника биологије може бити примљен 
кандидат који испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 139, 140 и 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чла-
ном 3 став 1 тачка 10 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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 и 4/2021); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну 
документацију заједно са попуњеним и одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању из члана 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима које су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу 
са чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ 

из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дела наведена у условима 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад, уколико образовање није сте-
чено на српском језику (оригинал или оверена 
копија); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима – овај документ је потребно 
да достави једино изабрани кандидат пре закљу-
чивања уговора о раду. Све оверене фотокопије 
или оригинали потребне документације не смеју 
бити старије од 6 месеци. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована од стране директо-
ра школе. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услов за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандрадизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе конкурсне комисије. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу органу управљања у 
року од осам дана од дана достављања решења. 
Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 
дана од дана подношења жалбе. Кандидат који 
је учествовао у изборном поступку има право 
да, под надзором овлашћеног лица у установи, 
прегледа сву документацију, у складу са зако-
ном. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ако по конкур-
су није изабран ниједан кандидат, расписује се 
нови конкурс у року од осам дана. Пријаве треба 
послати у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурс”, на адресу: ОШ „Веља Герасимовић” из 
Венчана, 34306 Венчани, или доставити лично 
у просторијама школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона 034/6798-324.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”

34231 Драгобраћа, Драгобраћа бб.
тел. 034/582-106

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то: које има одговарајуће 
образовање за наставника основне школе, педа-
гога или психолога из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; које има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
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васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; које има 
држављанство Републике Србије; које зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; које има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати дос-
тављају школи попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, заједно са 
потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова, и то: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рену копију дозволе за рад за наставника, вас-
питача и стручног сарадника; доказ о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања 
– оригинал или оверена копија; уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци) – оригинал 
или оверена копија; уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о покретању истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага, доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена 
копија; уверење надлежног суда да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци) – оригинал или оверена копија; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверена копија; доказ 
о знању српског језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у Школи (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику) 
– оригинал или оверена копија; дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора – оригинал 
или оверена копија, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима – не старије од 6 месеци, 
доставља изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. Уз претходно наведену докумен-
тацију кандидати достављају и: доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), а уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, или изјаву о разлозима недостављања 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата и резултата стручно-педагош-
ког надзора установе и оцене спољашњег вред-
новања – оригинал или оверена копија; извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена 
копија; биографију са кратким прегледом рад-
ног искуства а кандидат може да достави и пред-
лог програма рада директора школе, као друге 
прилоге којима доказује своје успехе у настав-
но-педагошком раду, организационе и менаџер-
ске способности. Рок за подношење пријава на 

конкурс за избор директора Школе јесте 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.Школа нема обавезу враћања доку-
ментације пријављеном кандидату.Подаци који 
се прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, 
број 87/2018). Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком „за конкурс”, 
препорученом поштом или непосредно секрета-
ријату школе, са контакт подацима, на адресу: 
Основна школа „Милоје Симовић”, Драгобраћа 
бб., 34231 Драгобраћа.

КРАЉЕВО

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања
Хероја Маричића 12

Наставник математике
на одређено време (замена одсутне  

за време одржавања трудноће)

УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане 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, чла-
ном 142 став 1 и став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 
129/2021). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чланом 3 став 1 тачка 14) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 И 2/2022). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија поло-
жио испит из педагогије и психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из члана 142 став 
1 овог закона. кандидат који који нема образо-
вање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан 
је да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу. б) Да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 

потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: 
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2. оригинал или оверену 
фотокопију доказа 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 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, однос-
но доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за кандида-
те који поседују наведени доказ), кандидат који 
није положио испит из психолошких, педагош-
ких 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 пола-
гање испита за лиценцу; 3. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); 4. 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију) не старије од 6 месеци; 5. доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кривич-
на дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва-надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од 6 месеци; 6. 
доказ под тачком д) обавезно достављају само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Лекарско уве-
рење, којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на, у року под осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. кандидат који испуњавају услове 
за пријем у радни однос се у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запопшљавања применом 
стандардизованих поступака. конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. коинкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору у року од осам дана од 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од дана дос-
тављања образложене листе. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, доставити 
лично, или поштом на горе наведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, телефон: 
036/611-441.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник рачунарства и 
информатике 

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

и одсуства ради неге детета,  
најкасније до 19.08.2023.

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
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88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021) 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС и 113/17), Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021), Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места и то: да 
је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик; да има: 1. образовање у складу са одред-
бама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. у 
складу са чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 
6/2020, 129/2021), обавезно образовање из чла-
на 140 овог закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких, и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има тражено образовање из става 1 овог члана 
закона.Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС. 

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар кан-
дидат треба да приложи следеће доказе: извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
диплому или уверење о врсти и степену стручне 
спреме, извод из казнене евиденицје (КЕ) као 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, потврду високошколске установе да 
кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студирања или 

након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких, и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази који су приложени уз пријаву се 
не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве се предају лич-
но у секретаријату школе или путем поште на 
адресу школе. Конкурсна комисија обавиће раз-
говор са кандидатима са листе и сачинити образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставити је директору у року од осам 
дана од дана обаваљеног разговора са кандида-
тима. Директор школе донеће решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе.

КРУШЕВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”

37206 Дворане
тел. 037/3698-290

Оглас објављен 01.06.2022. године, у публика-
цији „Послови”, број 989, исправља се у делу, 
који се односи на рок за пријем пријава, тако 
што треба да пише: рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЖАБАРЕ”
37233 Врбница

тел. 037/3882-218

Наставник информатике  
и рачунарства

са 15% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у рад-
ни однос под условима: 1) да има одговарајуће 
високо образовање, стечено: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије) или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик – образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику; 6) да 
има дозволу за рад (лиценцу). Докази о испуње-
ности услова из тачке 1) и 3)-6) саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду овере-
них фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а потребну документацију, заједно 

са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи најкасније у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
законских услова кандидата за пријем у рад-
ни однос, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава, а затим се кандидати у 
року од осам дана упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од дана када му 
конкурсна комисија, после обављеног разгово-
ра са кандидатима, достави образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове по кон-
курсу. Пријавни формулар и потребну докумен-
тацију треба послати на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон 037/3882-218.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб.

тел. 037/3100-262

Чистач
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 3) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. знање српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат, уз попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, прилаже: потписану биографију снаб-
девену потребним контакт телефоном и адре-
су становања, оверену копију сведочанства о 
завршеном основном образовању; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству – не старије од шест месеци; 
оригинал или оверена копија извода из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе – не 
старије од шест месеци. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати за које конкурсна комисија утврди да 
поседује тражене доказе о испуњености услова 
за пријем у радни однос биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицама.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-
МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач за област Педагошке науке
Одсек Алексинац, на период од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистар, односно 
најмање стручни назив специјалисте академских 
студија за научну област за коју се бира и остали 
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услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони 
и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), Правилником о начину и поступку избора 
у звање и заснивању радног односа наставни-
ка и сарадника Академије васпитачко-медицин-
ских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 
04. 2022.године, Минималним условима за избор 
у звања наставника на академијама струковних 
студија и високим школама струковних студија 
(„Службени гласник РС” број 130 од 29. децем-
бра 2021. године), као и непостојање сметњи из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању. 
Лица која подносе пријаву на конкурс за избор 
у звање морају приложити и следећу докумен-
тацију: 1) биографију; 2) доказе о испуњењу 
обавезних услова: оверене копије диплома свих 
степена студија; доказе о траженом радном 
искуству (потврде, уговори о раду, уговори о 
ангажовању и други докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији); доказе о оценама педагошког 
рада (осим ако нема педагошко искуство); спи-
сак радова и саме радове; доказе да је учество-
вао са радовима на научним и стручним семина-
рима и конференцијама, доказе да је био члан 
комисије за одбрану завршних радова; доказе о 
учешћу у развојно-истраживачким или стручним 
пројектима, односно о радном искуству у прив-
реди или установама релевантним за област за 
коју се бира; доказ о објављеној књизи, уџбени-
ку, односно поглављу у уџбенику, збирци зада-
така, као и потврду да је уџбеник одобрен за 
употребу за област за коју се наставник бира и 
др.; 3) извод из матичне књиге рођених, однос-
но извод из књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), уве-
рење о држављанству РС, у оригиналу или ове-
реној фотокопији и фотокопија личне карте; 4) 
потврду МУП-а РС да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 
5) доказе о изборима у наставно и научно звање, 
ако је кандидат био биран у наставно и научно 
звање; 6) доказе о испуњењу изборних усло-
ва: стручно-професионални допринос; допри-
нос академској и широј заједници и сарадња са 
другим високошколским, научноистраживачким, 
односно институцијама културе или уметности у 
земљи и иностранству. Рок за подношење прија-
ве је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплет-
не документације неће бити разматране. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА”

37265 Бачина 
Маршала Тита бб.
тел. 037/794-416

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
990, од 08.06.2022. године поништава се у 
целости.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН”

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац 

Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Васпитач
у дому ученика 

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, и то: високо образовање на студијама 
другог степена поља друштвено-хуманитарних, 
природно-математичких наука или поља умет-
ности (дипломске академске студије – мастер, 

специјалистичке академске студије и специја-
листичке струковне студије), VII степен струч-
ност ВСС: филолошки факултет – одсек за срп-
ски језик и књижевност, филозофски факултет, 
природно математички факултет, факултет 
политичких наука, факултет музичке умет-
ности и лица која имају високу стручну спрему 
и испуњавају друге услове за обављање посло-
ва наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка. Поред напред наведених услова, потребно 
је да сви кандидати испуњавају опште услове за 
заснивање радног односа прописаних Законом 
о раду („Службени гласник РС бр.24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и 
посебне услове прописане у члану 139 и члану 
бр.140 Закона о основама образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20): да поседује психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом и 
ученицима; да има држављанство Републике 
Србије; да поседује знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, иза 
које није, у складу са Законом утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; 
доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе); 
доказ да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених не старији од 6 месеци – ориги-
нали или оверене фотокопије); доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику); доказ да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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, иза које није, у складу 
са Законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење из МУП-а и уверење из суда 
не старије од 6 месеци – оригинал или оверена 
фотокопија). Напомена: доказ да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способности за 
рад са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе и која ће утврдити испуњеност 
услова за пријем кандидата у радни однос у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-

тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложе-
не листе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве треба 
доставити лично или послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити преко телефона 037/3751-117.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

Турековац
тел. 016/796-672

Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
за рад у централној школи у Турековцу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, 
одређени чланом 139 Закона о основамасисте-
маобразовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) су: 1) одговарајуће образо-
вањеиз члана 140 став 1 и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, односно 
високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгово-
арајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговоарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, под условом да су завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговоарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање, 
до 10. септембра 2005. године. 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца или као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци, осим уколико 
се ради о новом обрасцу); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из казнене евиден-
ције полицијске управе, као доказ о неосуђива-
ности. Пре закључења уговора о раду изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Информације на телефон број 016/796-672.
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ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Кувар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз пријаву достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању – средње обаразовање (економска 
или угоститељска школа) не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
(не старије од 6 месеци) полицијске управе да 
лице није осуђивано правоснажом пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита;за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); кратку биографију. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају на горе наведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

Наставник хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 3/2021, 4/2021 
и 129/2021) и има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019 и 129/21) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2021, 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). Члан 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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 образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и запостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва 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. У складу са чланом 142 став 1 и 
2 Закона, обавезно образовање лица из члана 
140 Овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичних 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 методичних дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са европским 
системом преноса бодова. Образовање из ста-
ва 1 овог члана наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Послове наставника хемије могу обављати 
лица која су стекла звање: дипломирани хеми-
чар, професор хемије, професор хемије и физи-
ке, професор хемије и биологије, дипломирани 
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, дипломирани физикохе-
мичар – дипломирани хемичар – смер хемијско 
инжењерство, професор биологије и хемије, про-
фесор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани професор биологије и хемије, дипломи-
рани хемичар – професор хемије, дипломирани 
професор хемије – мастер, професор физике – 
хемије, професор географије – хемије, профе-
сор биологије – хемије, дипломирани професор 
физике – хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије – хемије, мастер, дипломирани педа-
гог за физику и хемију, дипломирани физичар 
– професор физике и хемије за основну школу – 
мастер, дипломирани хемичар – мастер, мастер 
професор хемије, мастер хемичар, мастер про-
фесор физике и хемије, мастер професор био-
логије и хемије; мастер физикохемичар; дипло-
мирани инжењер хемије аналитичког смера; 
мастер професор предметне наставе; дипломи-
рани хемичар – инжењер за контролу квалите-
та и менаџмент животне средине; дипломирани 
инжењер хемије биоорганског смера. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
хемије.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документацију, 
заједно са пријавним формуларом и кратком 
биографијом достављају школи и то: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија не старија од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом или овере-
на фотокопија); оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању (потреб-
но је доставити оверену фотокопију дипломе са 
основних студија и оверену фотокопију дипломе 
са мастер студија – уколико је кандидат посе-
дује); оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(за кандидате који поседују наведени доказ); 
лекарско уверење да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); извод из казнене 
евиденције МУП-а надлежне полицијске управе 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци); потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти поштом или лично у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са називом „Конкурс – 
не отварај”, на адресу школе. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежне установе неће 
се узимати у разматрање као и неблаговремене 
и непотпуне пријаве. Телефон за информације: 
015/877-202. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 овог зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати се у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. 

НИШ

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

тел. 018/4151-411

Наставник предметне наставе 
– наставник српског језика и 

књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред 
општих услова прописаних Законом о раду и сле-
деће услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 
1)-5) Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да имају одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или одгова-
рајуће високо образовање стечено на основним 
студијама у трајњу од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, односно 
одговарајуће високо образовање сходно одред-
бама Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022) и то: 
професор српског језика и књижевности; про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма; дипломирани филолог српске књижевности 
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са јужнословенским књижевностима; професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; 
професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике; професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима; професор српскохр-
ватског језика са источним и западним словенс-
ким језицима; професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно-васпитни рад изводи 
на мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност; про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне 
мањине; професор српског језика и српске књи-
жевности; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком, Срп-
ски језик као страни), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
филологија (српски језик и књижевност), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност, Компаративна књи-
жевност са теоријом књижевности); професор 
српскохрватског језика и књижевности; мастер 
филолог из области филолошких наука; профе-
сор југословенске књижевности и српског језика; 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да су држављани Републике Србије; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова установи доставља изабрани 
кандидат, пре закључења о уговора о раду); да 
знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаве се подносе у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
се прилаже следећа документација: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет страници Министарства; радна биогра-
фија; оригинал или оверена фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци од дана 
објављивања конкурса; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и зло- 
стављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију; доказ да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – оригинал или овере-
ну фотокопију потврде Повереника за заштиту 
равноправности Републике Србије, не старији 
од датума објављивања конкурса; доказ да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (само за кандидате који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Непотпуне и/или неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве предати непо-
средно школи или слати путем поште на горена-
ведену адресу. Одлука о избору кандидата биће 
донета у складу са чланом 154. став 2-8. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 018/4151-411.

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник хармонике
за рад у матичној школи у Алексинцу,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту 
образовања наставника у основној музичкој 
школи у складу са чл. 2 ст. 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 
и 8/20). Остали услови: општи услови за рад из 
Закона о раду; услови из члана 139 и чл. 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова (чл. 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања). Сви кандидати, 
уз ручно потписану пријаву на конкурс са био-
графијом, достављају: оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању и додатка 
дипломи (за завршене мастер студије), односно 
уверење о дипломирању, уколико диплома још 
није издата и уверење високошколске установе 
о положеним испитима (чл. 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); извод 
из матичне књиге рођених, прибављен после 
27.03.2009. године (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да 
лице зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ о томе се доставља само 
уколико образовање није стечено на српском 
језику); уверење полицијске управе да кандида-
ти нису осуђивани за кривична дела наведена 
у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Изабрани канди-
дати пре закључења уговора о раду достављају 
лекарско уверење да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који се 
одштампан и потписан доставља установи зајед-
но са потребном документацијом. Документа се 
предају у оригиналу или у овереној фотокопији, 
путем поште или лично у просторијама секрета-
ријата школе. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 

школе на број телефона: 018/800-748. Кандида-
ти који буду позвани од стране школе су дуж-
ни да приступе провери психофизичких спо-
собности коју спроводи одговарајућа филијала 
Националне службе за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Кандидати су дуж-
ни да у пријави наведу контакт телефон како би 
били обавештени о поступку провере психофи-
зичких способности. Пријаве кандидата који не 
приступе провери психофизичких способности 
неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу образовања прописане чланом 140 
став 1 и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
129/2021), и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога, и то за рад 
у школи у подручју рада којој припада школа 
(основно образовање); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
зађтићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и испит за директора уста-
нове. Уз пријаву кандидат подноси: биографију 
кандидата са кретањем у служби, адресом ста-
новања, бројем телефона, адресом електронске 
поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (лиценца); потврду 
о радном искуству у области образовања и вас-
питања; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања; доказ да се про-
тив њега не води кривични поступак; извод из 
матичне књиге рођених (венчаних за жене); 
уверење о држављанству; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – лекарско уверење; овере-
ну фотокопију лиценце за директора, уколико је 
поседује; оквирни план рада за време мандата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе у оцени спољашњег вредновања за 
кандидате који су претходно обављали дужност 
директора. Директор се бира на четири године. 
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
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директора”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 018/4151-422.

ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да 
су стекли одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Пријава на конкурс за избор директора, на 
формулару за пријаву са сајта МПНиТР, заједно 
са потребном документацијом, доставља се уста-
нови са уредно приложеном документациојом и 
то: биографија, са кратким прегледом кретања у 
служби; доказ да поседује одговарајуће образо-
вање – оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме; доказ о положеном испиту за лиценцу – ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ о знању 
српског језика; потврду о радном стажу – нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања – оригинал; доказ да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – уверење/потврда МУП-а, и уверење/
потврда Повереника за заштиту равноправности 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да против кандидата није 
подигнута оптужница за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања (потврда/уверење надлежног суда, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да је држављанин Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија); доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (кандидат доставља пре ступања на 
дужност, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 3 месеца); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (пријава која 
не садржи доказ о положеној обуци и испиту за 
директора сматраће се потпуном; уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; оквирни план рада за мандатни период. 
Пријава на конкурс мора садржати податке о 
кандидату: име, презиме, адресу пребивалишта, 
контакт телефоне, e-mail. Школа нема обавезу 
да пријављеном кандидату врати документа-

цију. Пријаве на конкурс могу се поднети лично 
или поштом, у затвореној коверти, са назнаком: 
„Конкурс за директора школе”, на горенаведену 
адресу. Додатне информације могу се добити 
код секретара школе, на бр. телефона: 018/230-
583. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање рад-
ног односа и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 и чланом 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/20 и 129/21), као и из члана 142. 
став 1 истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова) доказ 
– уверење надлежне установе). Образовање 
из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат мора да има стечено обра-
зовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручник сарад-
ника 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 и 2/2022): диплому 
о стручној спреми стеченој: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Формулар је дос-
тупан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен пре-
пис /фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина (дос-
тавља у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу) и то: потврда високош-
колске установе о броју бодова; доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије; уверење 

о држављанству (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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на иречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду). Уверења, не ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс сла-
ти на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
018/840-644.

НОВИ ПАЗАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, 28. новембар 163
тел. 020/318-198

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада

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

породиље са боловања) 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњва услове 
услове из члана 139 Закона о основма система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 
– други закон, 6/20 и 129/21): 1. да има одгово-
рајуће оброзавање прописано чланом 140 Зако-
на о основама систма образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други 
закон, 10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 129/21), 
као и степен и врсту образовања Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 13/18, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1 
/21); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (образовно васпитни рад се 
изводи на српском језику и босанском језику). 
Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
разовја, кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: доказ о стручној спреми – ориг-
нал или оверена фотокопије диплома о стече-
ном образовњу основних академских студија и 
мастер студија, односно уверења ако диплома 
није издата или положен специјалистички испит;  
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уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месе-
ци – оригинал или оверена фотокопија; знање 
српског језика односно босанског језка кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем на наведеним језицима или да је 
кандидат положио испит из нведених језика по 
програму високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система обрзаовања и вас-
питања, кандидат доказује уверењем из казнене 
евиденције да није осуђиван издато од МУП-а РС 
и уверењем надлежног суда РС, да није покре-
нут кривични поступак и истрага – не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
потврда о радном искуству – најмање 5 година 
радног искуства у струци у складу са Парвил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама у подручију рада остало – личне услуге 
(„Службени гласник РС”, број 4/22). Напомена: 
Доказ да има психичку, физичку и здравсвену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију, заинтересовани кандидати могу 
доставити лично или поштом на адресу: Еко-
номско-трговинска школа у Новом Пазару, 28. 
новембар бр. 163, Нови Пазар 36300. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у скре-
таријату школе на број тел. 020/318-198.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Оглас објављен 18.05.2022. године, у публика-
цији „Послови” број 987, поништав се у целости.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
предвиђене чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021), а то су: 
1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставнике те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога из члана 140 став 1 и 2 
Закона: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице које има 
завршене ове студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005.године), кандидат 
треба да испуњава услове за наставника гим-
назије, педагога и психолога, однсно лице из 
става 1 тачка 1. подтачка 2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-

чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) да поседу-
је дозволу за рад (лиценцу), односно положен 
стручни испит за наставника, педагога, психо-
лога; 3) да је савладао обуку и да има поло-
жен испит за директора установе (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 образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. 9) непостојање 
дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђено у складу са законом. Уз попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати треба да поднесу: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству – не 
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге 
рођених не старије од 6 месеци); оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању 
у складу са чланом 140 Закона (са основних и 
мастер студија); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад – босанског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима) – доказује се уверењем или дипломом о 
стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или потврдом о положеном 
испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; оверен препис / фото-
копију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту (не старију од шест 
месеци); доказ о неосуђиваности (уверење из 
казнене евиденције МУП-а оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 30 дана); уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и није покренута 
истрага (да није старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); уверење да за кандида-
та није утврђено дискриминаторно понашање 
издато од стране Повереника за заштиту рав-
ноправности (не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству од најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања-доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (оверена копија 
извештаја просветног саветника) – уколико је 
надзор вршен; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); ове-
рен препис / фотокопију лиценце за директора 
установе уколико је кандидат поседује (изабра-
ни директор, који немаположен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здрвствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; биографске 
податке односно радна биографија (необавез-
но); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Одлука о избору 
директора биће донета у законом предвиђеном 
року. Кандидати могу добити додатне инфор-
мације о конкурсу од секретара школе на тел. 

020/5100-710 сваког радног дана од 07.00-14.00 
часова. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора” 
лично или препоручено поштом на адресу шко-
ле: Гимназија, ул. Вука Караџића бр. 7, 36300 
Нови Пазар. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб.
тел. 020/343-020 и 020/353-411

Наставник разредне наставе
на одређено време у ИО у Шароњама,  

до повратка запослене са породиљског 
и боловања ради неге детета,  

а најдуже до 06.05.2024. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чла-
ном 139 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/19 и 
6/2020 и 129/2021) и да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: – уверење о држављанству – не старије од 
6 месеци, – оригинал или оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању из члана 
140 Закона о основама ситема образовања и вас-
питања, – доказ о испуњености услова из чла-
на 139 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема 
образовања и васпитања – за извођење наставе 
на српском језику (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, – доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), подноси само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду, – уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи у складу са чланом 154. став 2. 
Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне и неуредне пријаве неће се разматрати. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4915.06.2022. |  Број 991 |   

ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и директор доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
на са потребном документацијом слати на горе 
наведену адресу школе.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ”

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 67

Оглас објављен 13.04.2022. године, у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

ПУ „МЛАДОСТ”
21401 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

e-mail: mladostpu@gmail.com
тел. 021/6040-656

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: општи услови: 1. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 2. неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3. држављанство Републике Србије; 
4. познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). У погледу 
образовања, кандидат треба да поседује високо 
образовање на основним академским студијама 
економске струке у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама економске струке, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.9.2005. 
године, или на основним студијама економске 
струке у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10.9.2005. године. Додатна знања/испити/радно 
искуство: знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. На сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја постављен је формулар 
који се попуњава приликом пријаве. Форму-
лар је доступан на адреси http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc Неблаговремене и непотпу-
не пријаве, као и пријаве пристигле електрон-
ском поштом неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да прило-
же: доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (из Казнене евиденције МУП-а); 
доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија од најмање 3 члана коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 

способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима 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 избору кандидата по 
конкурсу у року од 8 дана од достављања образ-
ложене листе. Ближе информације могу се доби-
ти код секретара установе на телефон 6040-656.

ПУ „РАДОСТ”
21480 Србобран, Јована Поповића 9
e-mail: radost.sekretar@stcable.net

Васпитач
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег обра-
зовања и то: 1) на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
студије у трајању од три године или више обра-
зовање – васпитач 2) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
специјалистичке струковне студије по пропи-
сима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10. септембра 2005. године до 07. 
октобра 2017. године – васпитач 3) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године – васпитач; 
2. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 4. 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; 5. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи следећу 
документацију (у оригиналу или оверену фото-
копију): попуњен пријавни формулар (доступан 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs); 
очитану личну карту (или фотокопију ако је лич-
на карта без чипа); кратку биографију; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; диплому о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); документ о положеном испиту за лиценцу 
(уколико је кандидат поседује); доказ о стече-
ном образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе, у складу са Европским 
системом преноса бодова (уколико кандидат не 

поседује лиценцу); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење о неосуђивању издате од стране МУП-а, не 
старије од 6 месеци); Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандарнизо-
ваних поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени путем телефона или електрон-
ском поштом коју су навели на својим пријава-
ма. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама седишта ПУ „Радост” Србобран 
у Србобрану, Јована Поповића 9, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни путем телефона или електронском поштом 
коју су навели на својим пријавама. Лекарско 
уверење – доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на 
адресу установе, са назнаком „За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара установе за предшколско васпитање и 
образовање „Радост” Србобран преко телефона 
021/730-161.

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

Наставник предметне наставе – 
географија

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе – 
енглески језик

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/2019, 06/2020 и 
129/2021): 1) одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, одштампан и попуњен; биографија (ЦВ); 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења – ако диплома 
није издата; доказ о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом; оригинал или оверена 
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фотокопија; оверена фотокопија доказа о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци). Уз наведену 
документацију кандидат треба да приложи и 
Пријаву на конкурс која треба да садржи име и 
презиме, адресу пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон кандидата; радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и уђу у ужи избор биће упућени на претходну 
психолошку процену за рад са децом и учени-
цима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ 
„Марија Трандафил” Ветерник, Паунова 14, са 
назнаком „за конкурс”. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон 
број: 021/820-940, радним данима 9.00 до 13.00 
часова.

ПУ „КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са одсуства

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и ако има: 1) одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
на студијама у трајању од три године као и одго-
варајуће више образовање; 2) психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, личну 
и радну биографију са важећом адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење односно извод из каз-
нене евиденције МУП-а да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање (не старије од 6 месе-
ци). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом кандидат 
прибавља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документа-
цију са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Напомена: пријаве доставити лич-
но или поштом на адресу установе: Предшколска 
установа „Колибри” Бач, Школска 3, 21420 Бач. 
Више информација на телефон Предшколске 
установе „Колибри” Бач – 021/6071-770.

ПАНЧЕВО

ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”
26000 Панчево, Карађорђева 87

тел. 013/353-313
e-mail: osvzadmin@panet.rs

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1. Одговарајуће образовање: одгова-
рајуће високо образовање прописано је чланом 
140, Закона о основама система образовања и 
васпирања, као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 
2/2022) а услови за пријем у радни однос чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и ако има:  
1) студије другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полнеслободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 

интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са штампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Сваки кандидат 
који учествује на конкурсу дужан је да доста-
ви: 1. попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. потписану 
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест месеци); 
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); 6. доказ о неосуђи-
ваности – извод из казнене евиденције, који 
издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 
7. доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језиик на којем се изводи образо-
вано-васпитни рад); 8. 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). Напомена: сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија, коју именује 
директор школе. Решење о избору кандидата по 
конкурсу доноси директор установе. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на бројеве телефо-
на које су навели у својим пријавама. Разговор 
са канидатима ће се обавити у просторијама 
школе, а о месту и времену ће бити благовре-
мено обавештени. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу: ОШ „Васа Живковић” Пан-
чево, Карађорђева 87, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, 
са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел./факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандиат има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 став 1-2 Закона 
о основама система образовања и васпитањаи 
и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
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понашања – не старије од 6 месеци, уверење 
о држављанству РС – не старије од 6 месеци 
и доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Уколико се подносе фотокопије доку-
мената, исте морају бити оверене. Докази о 
испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 о 
психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима, лекарско уверење, 
подноси изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију о испуњености услова за рад на 
наведеном радном месту, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају на адре-
су школе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

тел. 010/311-426

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 став 2 ЗОСОВ, 
за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 (II), 6/2020 и 129/2021, у даљем тексту: 
ЗОСОВ): 1) да има одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, и то: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2) да има дозволу за рад, односно 
положен стручни испит за наставника или струч-
ног сарадника; 3) да има обуку и положен испит 
за директора школе (документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да у року од 
две године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит); 4) да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
6) да није правоснажном пресудом осуђивано 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; 
7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; 9) да имају доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о свом 
раду (извештај просветног саветника). Доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (кандидат 
који је претходно обаваљо дужност директора 
установе у којој је обављен стручно-педагошки 
надзор и спољашње вредновање).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога или психолога; препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (дозволи за 
рад) или обавештења о положеном испиту за 
лиценцу за наставника или стручног сарадника; 
доказ о обуци и положеном испиту за директо-
ра установе (оригинал или оверену фотокопију). 
Пријава која не садржи доказ о положеној обуци 
и испиту за директора неће се сматрати непотпу-
ном. Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописаним 
законом; доказ / потврду о најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова о 
казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 1) ЗОСОВ, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 1) ЗОСОВ, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; уверење 
о знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га кандидат поседује, а за кандидате 
који су претходно обављали дужност директора 
установе доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (ако га кандидат поседује); биографију 
(контакт телефон и адреса електронске поште) 
са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе и доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рада са децом и учени-
цима – лекарско уверење (оригинал не старији 
од датума објаве огласа). Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације 
(образложене листе свих кандидата који испуња-
вају услове и предлог за избор директора, који 
заједно са извештајем комисије доставља орган 
управљања), врши избор директора установе и 
доноси решење о његовом именовању, о чему 
школе обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Средња стручна школа у Пироту, као 
руковалац подацима о личности, предузимаће 
све потребне техничке и организационе мере за 

заштиту личних података кандидата, ради спре-
чавања случајног или незаконитог уништења, 
или случајног губитка, измена, неовлашћеног 
откривања, коришћења или приступа подацима 
као и од свих незаконитих облика обраде. Пода-
ци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку а у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, број 
87/18). Пријава на конкурс, са потребном доку-
ментацијом и доказима о испуњености услова, 
доставља се у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора школе”, непосредном пре-
дајом секретаријату школе сваког радног дана 
од 08.00 до 14.00 часова или предајом пошти 
у облику препоручене пошиљке, обавезно са 
повратницом, на адресу: Средња стручна шко-
ла, 18300 Пирот, Ћирила и Методија 29. По завр-
шеном конкурсу документација се не враћа кан-
дидатима. Сва приложена документација мора 
бити у оригиналу или фотокопији, односно пре-
пису који морају бити оверени у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 
и 87/2018). Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве без потребне тражене документације 
неће се разматрати. Термини изражени у овом 
тексту у граматичком мушком роду подразуме-
вају природни женски и мушки род лица на која 
се односе. Ближа обавештења се могу добити у 
секретаријату школе на телефон 010/311-426.

МЛЕКАРСКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ”
18300 Пирот, Николе Пашића 173

тел. 010/311-258

Чистачица
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно 
образовање, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије, знање српског 
језика на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС (http: 
//www. mpn.gov. rs /wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-kONkURISANjE.doc), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. кандидати 
достављају следећу документацију: попуњен 
пријавни формулар преузет на званичној интер-
нет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја РС, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом основном образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења или 
потврде о неосуђиваности за горе наведена кри-
вична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа; (уверење или потврда не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(уверење не старије од шест месеци), канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, достављају и доказ да познају језик на 
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коме се остварује образовно васпитни рад – ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Докази 
се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматрати. 
кандидати који испуњавају услове биће у року 
од 8 дана упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
кандидати су дужни да у пријави наведу контакт 
телефон, како би били обавештени о поступку 
провере психофизичких способности. По прије-
му резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, конкурсна комисија ће 
сачинити листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и са кандидатима са 
листе обавити разговор у просторијама Млекар-
ске школе са домом ученика „Др Обрен Пејић” 
у Пироту, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену обављања разговора бити обавештени 
на број телефона који су навели у својим прија-
вама. Пријавни формулар са потребном докумен-
тацијом се подноси лично или на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације се могу добити на теле-
фон школе 010/311-258.

ПОЖАРEВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”
12313 Божевац, Цара Лазара 1

Оглас објављен 25.05.2022. године, у публика-
цији „Послови”, број 988, поништава се за радно 
место референт за финансијско-рачуноводстве-
не послове, са 50% радног времена на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”

12112 Лучица, 15. октобар бб.
тел. 012/566-266

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик – образовно-вас-
питни рад се остварује на српском језику; 6) да 
има дозволу за рад (лиценцу). Докази о испуње-
ности услова из тачке 1) и 3) – 6) саставни су 
део пријаве на конкурс и подносе се у виду ове-
рених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвее, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
законских услова кандидата за пријем у рад-
ни однос, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава, а затим се кандидати у 
року од осам дана упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од дана када му 
конкурсна комисија, после обављеног разговора 
са кандидатима, достави образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове по конкурсу. 
Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 012/566-266.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”
12313 Божевац, Цара Лазара 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из чла-
на 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
– мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије 
(студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука – у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, педагога 
или психолога; да има дозволе за рад (лицен-
це) наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; да има обуку и положен испи за директора 
установе (лиценца за директора), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у устано-
ви за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) студијама 
у трајању од три године или вишим образовање, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи у два примерка: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, оверену 
фотокопију дозволе за рад односно лиценце 
за директора (уколико је поседује), а пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност, доказ о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику не подносе овај доказ), потврду о 
најмање 8 година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
(уверење МУП-а) доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (потврда Повереника за зашти-
ту равноправности), уверење надлежног суда 
да се против њега не води судски поступак за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривичног дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(основни суд). доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о раду 
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кандидата (извештај просветног саветника), а 
уколико нема извештаја онда потврда школе 
да није било стручно педагошког надзора пре-
глед кретања у служби са биографским подаци-
ма (необавезно). Сви наведени докази саставни 
су део пријаве на конкурс, морају бити ориги-
нал или оверени препис / фотокопија и не могу 
бити старији од шест месеци. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја 
врши избор директора школе у року од 30 дана 
од дана пријема документације, доноси решење 
о његовом именовању о чему школа обавешта-
ва кандидате који су се пријавили на конкурс. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава на конкурс за избор 
директора заједно са потребном документацијом 
доставља се у затвореној коверти са назнаком” 
Пријава на конкурс за директора” непосредно 
или преко поште на горе наведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 281-145.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Раждагиња
36310 Сјеница

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано 
лице које испуњава следеће услове: 1) да има 
одговарајуће високо образовање, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студијама другог степе-
на из научне, односно стучне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; или (2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има дозволу за рад наставника; 3) да има поло-
жен испит за директора школе (лиценцу директо-
ра), изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност, а ако не 
положи испит за директора у року од две године 
од дана ступања на дужност, престаје дужност 
директора; 4) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
5) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
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; 
6) да има држављанство Републике Србије; 7) 
да зна босански језик (на том језику се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи); 8) да има 
најмање осам година рада у образовно-васпитној 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: доказ да има одговарајуће образо-
вање (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању); оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника; оверену фотокопију лиценце 

за директора школе (ако је поседује); доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за дела 
из тачке 5) овог конкурса; доказ о држављан-
ству Републике Србије; доказ о знању босанског 
језика; потврду о дужини рада у образовно-вас-
питној установи на пословима образовања и вас-
питања; доказе о резултатима стручно-педагош-
ког надзора у свом раду (извештај просветног 
саветника); остале податке које сматра корисним 
у циљу свог избора (преглед кретања у служби, 
друге доказе о сопственим стручним и органи-
зационим способностима); биографију. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаву на кон-
курс заједно са потребном документацијом кан-
дидати достављају на адресу ОШ „Јован Јовано-
вић Змај”, Раждагија бб., 36310 Сјеница. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити код шефа рачуновод-
ства на телефон број 063/8780-322.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука – у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године (по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; поседовање лиценце 
за директора установе (кандидат који ту лицен-
цу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образо-
вање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 

образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке 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 
установе и најмање десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); оверен препис / фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; потврду о радном искуству; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
установе); оверен препис/фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседу-
је); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необа-
везно). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
026/4617-378. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да је држављањин Републике Србије, 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља установи. Докази о испуње-
ности услова, тачка 1), 3) – 5), саставни су део 
пријаве на кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Решење о 
избору кандидата по конкурсу доноси директор 
школе у року од 8 дана од дана достављања 
образложене листе од стране конкурсне коми-
сије. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
026/4617-378.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове прописане 
чланом 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: посе-
довање одговарајућег високог образовања из 
члана 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), то јест високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена – мас-
тер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука – у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или 
2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника или стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора установе – 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); – поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; – поседовање држављанства Републике 
Србије – знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образо-
вање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања.Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке 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 
установе и најмање десет година рада на посло-
вима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); оверен препис или оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности 
коју издаје МУП (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о непо-
стојању дискриминаторног понашања (не ста-
рије од 6 месеци); потврду о радном искуству 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања; оверени препис или оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), ако га поседује; доказ да против лица није 
подигнута оптужница нити се води кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, подигнута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора који издаје основни суд у 
оригиналу или овереној фотокопији (не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење о испуњености 
психофизичких и здравствених способности за 
рад у школи са децом и ученицима оригиналу 
или овереној фотокопији (не старије од 6 месе-
ци); преглед кретања у служби са биографским 
подацима и предлогом програма рада директора 
школе; доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању услова конкурса могу се подне-
ти лично у затвореној коверти или препоруче-
ном поштом слати на адресу: Основна школа 
„Надежда Петровић”, 11320 Велика Плана, Ули-
ца 10. октобар број 54, са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе” или доставити лично. 
Подаци који се прикупљају од кандидата биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018). Министар просвете 
врши избор директора и доноси решење о њего-
вом именовању у року од 30 дана од дана прије-
ма документације из члана 123 став 17 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Конкурсна 
документација се не враћа. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе, радним данима од 8.00 до 14.00 часова, 
преко телефона 026/513-066.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/513-859

Наставник предметне наставе – 
електротехничка група предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос про-
писани чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): У радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и учени-
цима: 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречана безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5 зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1тачка 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Образовање наставника: 
Одговарајуће високо образовање за обављање 
послова наставника прописано је одредбом чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 3) лице из 
става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Степен и врста образовања 
наставника предметне наставе – електротехнич-
ка група предмета, прописани су Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротехника 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022): Докази о испуњености услова за 
пријем у радни однос и обављање послова на 
радним местима, прописани чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања из 
тачке 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс учесник конкурса доставља кратку био-
графију и оверену фотокопију дипломе којом 
потврђује стручну спрему; оригинал или оверену 
фотокопију уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених; фотокопију или очитану лич-
ну карту, уверење МУП-а да лице није осуђивано 
са правним последицама у смислу чл. 139 став 1 
тачка 3) и потврду да није утврђено дискримина-
торно понашање, у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика на 
ком се изводи образовно васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику) оригинал или оверену фотокопију. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Доку-
ментација се предаје или путем поште доставља, 
на адресу: Техничка школа „Никола Тесла”, ул. 
Војводе Мишића 3, 11320 Велика Плана. Рок за 
пријављивање је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене пријаве као 
и пријаве без доказа о испуњености услова за 
пријем у радни однос и од стране јавног бележ-
ника не овереном документацијом, неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на телефон 026/ 513-859.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница 
Кнез Михајлова бб.
тел. 026/751-071

Секретар школе
са 50% радног ангажовања,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилника о нивоу и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): да поседује одговарајуће високо обра-
зовање у смислу чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (за настав-
нике, васпитаче и стручне сараднике) и Пра-
вилника о нивоу и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се изводи образовно-васпитни рад; није 
правоснажно осуђиван за кривично дело за које 
је предвиђена безусловна казна затвора од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетника, занемари-
вање и злостављање малолетника или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против легалног промета 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на кри-
вичну санкцију, и да за њега није утврђено дис-
криминаторско понашање, у складу са законом, 
да зна српски језик на коме се изводи образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); оверен препис или фотокопију сте-
чене дипломе о стеченом образовању; доказ о 
познавању српског језика и језика на коме се 
обавља образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су стекли одговарајуће образовање на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци); уверење из кривичне евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања); биографија (необавезна); ове-
рени препис или фотокопију лиценце за рад 
наставника, ако постоји (необавезна). Уз горе 
поменуту документацију, кандидат је дужан да 
попуни и преда пријавни образац са званичне 
веб странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидат је дужан да 
пре закључења уговора о раду прибави доказ 
о поседовању менталне, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Сви остали документи су саставни део пријаве 
на конкурс. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену њихове способности за рад са децом и 
ученицима код надлежне службе за запошља-
вање. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Херој Срба” из Осипа-

онице, Кнез Михајлова бб, 11314 Осипаоница, 
са назнаком „За конкурс за радно место секре-
тар школе”. Све информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 
026/751-071.

СОМБОР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
25254 Дероње, Светозара Милетића 25а

тел. 025/5872-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 
– др. закон; 10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе 
стеченог: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има дозволу за рад за 
наставнике, васпитаче и стручног сарадника; 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има поло-
жен испит за директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис, оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду да 
има најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал не старији 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична деле из члана 
139 став 1 тачка Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 

способности за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци, прилаже се пре потписивања уговора 
о раду); доказ да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање-потврда повереника за заштиту равноп-
равности (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
фотокопија не старије од 6 месеци); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, а за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања; оверен препис 
или оверену фотокопију лиценце за директо-
ра школе (ако кандидат поседује); пријаву на 
конкурс са радном биографијом и предлогом 
кретања у служби са стручниму усавршавањем, 
план и програм рада директора школе. Доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад, доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на том језику. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године, 
од дана ступања на дужност, у складу са усло-
вима прописаним законом. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и одштампан формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетном документацијом доставља лично 
или поштом на наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве на конкурс се 
неће узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе лично или 
позивом на телефон 025/5872-014.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
СОМБОР

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област 
Математичке науке
на период од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање 
радног односа: научни назив доктор матема-
тичких наука / доктора примењене математике; 
испуњени и остали услови предвиђени Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду и Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и Статутом 
Педагошког факултета у Сомбору и Правилни-
ком о условима и поступку за избор у звање и 
заснивање радног одоса наставника и сарадни-
ка на Педагошком факултету у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија са додацима дипло-
ма, попуњен образац биографских података 
(преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној и електронској форми, 
библиографију објављених радова и саме радо-
ве, евалуацију студената о педагошком раду, 
уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију 
личне карте. Пријаве са документацијом, дос-
тављају се Педагошком факултету у Сомбо-
ру, Подгоричка 4, Сомбор. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Поступак избора у звање и 
заснивање радног односа спроводи се у скла-
ду са одредбама Закона о високом образовању, 
одредбама Статута и општих аката Универзи-
тета у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета. 
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СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Маркетинг и трговина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – економске науке, са докторском дисерта-
цијом из уже научне области Маркетинг и трго-
вина. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 др. закон), Статута Универзитета у 
Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. годи-
не (5. априла 2018. године – исправка; измене и 
допуне 13. фебруара 2019. године, 29. септем-
бра 2020. године, и 28. јануара 2022. године), 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-1812 од 31. маја 2018. године, са изменама 
и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. 
септембра 2020. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 
2016. године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 9. 
октобра 2018. године и 30. јануара 2020. године 
– аутентично тумачење), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета 
у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. 
године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: 
Образац – подаци о кандидату пријављеном на 
конкурс за избор у звање наставника Универзи-
тета (2. одељак реферата о пријављеним кан-
дидатима) у штампаној форми и у електронској 
форми на ЦД-у (Образац и Упутство су доступни 
на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.
ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у 
случају чиповане личне карте потребно је доста-
вити очитану личну карту), оверене фотокопије 
диплома, списак радова и саме радове, потвр-
ду о томе да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе које издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи, као и све 
остале доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универзи-
тета и Факултета. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену конкурсну 
документацију кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕТАР ПАН” МАЛИ ИЂОШ

24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел./факс: 024/4735-061
e-mail: pan-petar@m.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора установе може 
да буде лице које испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
122, 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у даљем тексту: Закон, 

односно да има одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописама који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
који има образовање из тачке 1 подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групе предмета. 3) 
Изузетно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Кандидат који има образо-
вање васпитача или стручног сарадника из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона (тачка 1. и 2. овог кон-
курса) мора да има још: дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Кандидат који 
има образовање васпитача или стручног сарад-
ника из члана 140 став 3. Закона (тачка 3. овог 
конкурса) мора да има још и: дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: пријаву са биографским пода-
цима; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу или 
стручном испиту; доказ о радном стажу у уста-
нови на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог образовања; оригинал или ове-
рену фотокопију уверењу о држављанству; уве-
рење из суда да против против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора; уве-
рење о положеном испиту за директора (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора уста-
нове); оригинал или оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
– ако кандидат поседује; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и уцену спољашњег 
вредновања (само за кандитате на конкурсу 
који су претходно обављали дужност дирек-

тора установе). Докази о испуњености услова 
из ставова 1, 3, 4 и 5 конкурса подносе се уз 
пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (услов из става 2) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама директора установе. 
Приложена документација не сме бити старија 
од шест месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити у 
Правној служби ПУ „Петар Пан” Мали Иђош, на 
телефон 024/4735-061. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 

Квантитативни методи у економији
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Дипломирани економиста – студент 
мастер студија одговарајуће области који је сва-
ки од претходних нивоа студија завршио про-
сечном оценом најмање осам и који показује 
смисао за наставни рад. Поред наведених усло-
ва, кандидати треба да испуне и друге услове 
прописане одредбама Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/2018 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 
01-198/1 од 8. марта 2018. године са измена-
ма и допунама од 5.4.2018. године – исправка; 
13.2.2019. године; 29.9.2020. године, Статута 
Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 
од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду од 3. мар-
та 2016. године (измене и допуне од 8. септем-
бра 2016. године, 22. септембра 2016. године,  
1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 
9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. годи-
не – аутентично тумачење и 25. фебруара 2021. 
године – аутентично тумачење), и Правилника 
о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новем-
бра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од дана 
објављивања Конкурса. Уз Пријаву приложити: 
биографију са податцима о досадашњем раду, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане 
личне карте потребно је доставити очитану лич-
ну карту), оверене фотокопије диплома, потврду 
о статусу студента на студијама другог степена, 
списак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правоснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе које издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, као и све остале 
доказе који упућују на испуњеност услова пред-
виђених Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Факул-
тет неће враћати запримљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

Национална служба
за запошљавање
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
240000 Суботица, Банијска 67

Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом, и заснивање 

радног односа из области Физичко 
васпитање и спорт, ужа научна 

област Физичко васпитање и спорт
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Факултет физичке културе или Факул-
тет за спорт и физичко васпитање, доктор наука, 
да показује смисао за наставни рад, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и пози-
тивна оцена за наставно-педагошки рад од стра-
не студената. Остали услови су утврђени Зако-
ном о високом образовању, Статутом Школе, 
Правилником о избору у звања наставника и 
сарадника, Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Школи, у складу са који-
ма ће бити извршен избор између пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу: Биографију са свим битним 
подацима, кретање у професионалном раду 
(установа, факултет, универзитет или фир-
ма, трајање запослења и звање – навести сва 
звања), списак радова и саме радове. Остале 
податке: о наставном раду, научноистраживач-
ком, уметничком, стручном и професионалном 
доприносу; о ангажовању у развоју наставе и 
других делатности високошколске установе; 
ваннаставним активностима; доприносу локал-
ној и широј заједници; признањима и наградама. 
Докази у овереној фотокопији: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, све 
високошколске дипломе и додатак дипломи или 
нострификације диплома стечене у иностран-
ству, доказ надлежног органа поводом чињени-
це да кандидат није под истрагом и није кривич-
но осуђиван (Основни суд и Полицијска управа). 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс 
подносе се на адресу Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у 
Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну докумен-
тацију, као доказ о испуњености услова конкур-
са, доставити и у електронској форми. Упућују се 
кандидати да користе Образац пријаве на кон-
курс који се налази на сајту школе www.vsovsu.
rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир и неће бити разматране.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други 
закон, 10/2019. 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16 2/17. 3/17, 13/2018. 11/2019, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21) 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци. одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита. за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5. да знају српски и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописано је да наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет. односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне. мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидати уз 
одштампани пријавни формулар (на званичној 
интернет страници министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја рс) на конкурс треба 
да доставе следећа документа. Оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/21) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21 и 18/21); 
Уверење о држављанству – оригинал или овере-
на фотокопија – не старије од 6 месеци; Доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а да није старије од 6 месе-
ци) доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. односно 
српски језик (диплома издата и стечена на срп-
ском језику или уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из 
српског језика оригинал или оверена фотоко-
пија). Напомена: Доказ да има психичку. физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима – доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Након истека рока 
за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкур-

сну документацију. На одштампаном пријавном 
формулару кандидати треба да допишу адресу 
пребивалишта односно боравишта, контакт теле-
фон и адресу електронске поште ако је канди-
дат поседује. Пријавни формулар са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у 
публикацији „Послови” на адресу: ОШ „Стојан 
Новаковић”, Војводе Јанка Стојићевића 38 15000 
Шабац. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
015/334-910, 334-911.

УЖИЦЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31107 Ужице, Немањина 148

тел. 031/3512-694 или 031/3500-531
e-mail: ssmedskouzil@gmail.com

Наставник предметне наставе 
– физичко васпитање, мастер 

професор физичког васпитања 
о спорта, професор физичког 

васпитања, професор физичке 
културе

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

са 20% радног времена

УСЛОВИ: 1. да су стекли одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 Закона 
основама система образовања и васпитања: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговајауће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 
при чему ово лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене чла-
ном 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 21/15, 11/16, 
13/18 и 5/19); 1а) обавезно образовање канди-
дата из тачке 1) а у складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, је 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
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Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти, поред биографије, треба да приложе следеће 
доказе: попуњен пријавни формулар; диплому 
о стеченом образовању (оверена фотокопија); 
доказ о испуњености услова из тачке 1а) (овере-
на фотокопија); доказ о неосуђиваности (не ста-
рији од шест месеци); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија). Рок за пријаву на 
конкурс: 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити лично или 
поштом на адресу школе: Медицинска школа, 
Немањина 148, 31000 Ужице, са назнаком: „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 031/3512-694 
– централа или 031/3500-531 – секретар Школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 тачка 
1) и 2) закона о основама образовања и васпи-
тања, као и да испуњава услове прописане Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручниј школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 8/11, 9/13, 6/2014, 
5/2015 – др. правилник 8/2015 – др. правилник 
и 16/2015 – др. правилник) (за наставнике); б) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правоснашном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати поред траже-
не документације достављају и кратку биогра-
фију. Доказ о испуњености услова из тачке а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Документација 
се доставља у оригиналима не старијим од шест 
месеци или у овереним фотокопијама. Неблаго-
времене пријаве, пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се разматра-
ти. Пријаве се достављају у затвореној коверти 
и лично или поштом на адресу Техничка школа у 
Пожеги, Вука Караџића 6. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документцију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба 
да испуњава следеће услове: да поседује одго-
варајућу врсту и степен стручне спреме у складу 
са чланом 140 и 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 
3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021) – да у складу са чланом 142 
Закона 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 психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара, потписане пријаве са 
радном биографијом у којој је потребно навести 
да ли и које програме зна да ради на рачуна-
ру, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да кан-
дидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у 
публикацији „Послови”), извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци од објављивања 
огласа у публикацији „Послови”) и уверење или 
потврду да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) ЗОСОВ (уверење мора бити издато након 
објављивања огласа у публикацији „Послови”). 
Образац пријавног формулара кандидати пре-
узимају са сајта Министарства просвете науке 
и технолошког развоја у делу Ново на сајту, 
на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу школе 
(Браће Михаиловића 8. Ариље). Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Велики парк 3

Оглас објављен 15.07.2020. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости.

ВАЉЕВО

ОШ „СЕСТРЕ ИЛИЋ”
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 6/20 и 129/2021): 
1) да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице које 
је стекло образовање на студијама другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да има дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника; 6) да има обуку и положен 
испит за директора установе; 7) да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8) да зна српски језик. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима обра-
зовања и васпитања у установи, након стеченог 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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одговарајућег образовања. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. Уз својеручно потписа-
ну пријаву на конкурс, кандидати су дужни да 
доставе: биографске податке са прегледом кре-
тања у служби; одштампан и попуњен форму-
лар за пријаву на конкурс преузет са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
кандидати који су високо образовање стекли по 
прописима о високом образовању почев од 10. 
септембра 2005. године подносе оверене фото-
копије дипломе основних и дипломе мастер сту-
дија; оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
за наставника, педагога или психолога (дозво-
ла за рад – лиценца); оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
ако је кандидат поседује (кандидат изабран за 
директора који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са усло-
вима прописаним законом); оригинал или ове-
рену копију потврде о радном стажу као доказ 
да кандидат има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; ори-
гинал или оверену копију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима за избор 
директора, издато након објављивања конкурса; 
оригинал или оверену копију уверења основног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога – за напред наведена кривична дела, 
издато након објављивања конкурса; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
лекарско уверење, не старије од шест месеци 
од дана објављивања конкурса као доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (ори-
гинал или оверена копија); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата ако га кан-
дидат поседује; уколико нема овај извештај, 
кандидат доставља потписану изјаву да није 
имао стручно-педагошки надзор у раду; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања доставља кан-
дидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; предлог 
програма рада за време трајања мандата; дока-
зе о својим стручним и организационим способ-
ностима (опционо). Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се 
у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора”, непосредном предајом 
секретаријату школе или предајом пошти у обли-
ку препоручене пошиљке на горе наведену адре-
су. По завршеном конкурсу документација се не 
враћа кандидату. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио школски одбор, врши избор 
директора установе и доноси решење о њего-
вом именовању, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, а у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник РС”, број 87/18). Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на телефон 014/221-392.

ОШ „САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање; да 
је стекао одговарајуће образовање: (1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета или студијама другог степена из области 
падагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области падагошких наука, уз чека мора да 
има завршене ступије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ђацима и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и кривич-
на дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дла 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да кандидат има поседује дозволу за 
рад положен стручни испит за наставника; да 
кандидат поседује уверење о положеном струч-
ном испиту за директора (лиценцу за дирек-
тора); најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Приликом 
пријављивања на конкурс кандиат треба да 
достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да није осуђиван по основама из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровеђењу истраге; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га кандидат поседује; за кандидате који су пре-
дходно обављали дужност директора школе, 
доказ о резултатима стручно-падагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања; радну биографију; 
оквирни план рада за време мандата. Наведени 
документи морају бити у оригиналу или овереној 
фотокопији не старији од шест месеци. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду, а доказ да кандидат није осуђиван за горе 
наведена дела прибавља школа по службеној 
дужности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана обављивања конкура. 

Пријаве са дозазима о испуњености услова кон-
курса подносе се на горе наведену адресу, са 
назнаком: „Конкурс за директора” или лично у 
школи радним данима. Ближа обавештења могу 
се добити од секретара школе путем телефона: 
014/3445-172 радним данима од 08.00 до 13.00 
часова.

ОШ „ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ”

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, замена запосленог  

који је именован за директора школе,  
до истека мандата директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, према 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005; 2) да испуњава усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени  гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020); 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба 
да доставе: својеручно потписану пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима; 
одштампан и попуњен пријавни формулар пре-
узет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, у 
делу „Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о дипломирању (уколико је канди-
дат стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, доставља диплому другог степена 
и диплому основних академских студија); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена кри-
вична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ тре-
ба да буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
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упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место наставник 
географије”.

ОШ „СЕСТРЕ ИЛИЋ” 
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Наставник географије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, замена запосленог  

који је именован за директора школе,  
до истека мандата директора

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016... 1/22 и 2/2022) и посебне услове про-
писане чл. 139-142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21), и то да: 1) има одговарајуће 
високо образовање стечено на: студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторено пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да 
доставе: одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; својеручно потписану пријаву на кон-
курс са основним биографским подацима; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
кандидати који су високо образовање стекли 
по прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе оверене 
фотокопије дипломе основних и дипломе мас-
тер студија; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старије од 
шест месеци; извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена дела 
које издаје надлежна полицијска управа (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старији од 
шест месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Доказ о поседовању психичке, 

физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс, неће се 
узимати у разматрање при одлучивању по кон-
курсу. Пријаве са потребном документацијом 
се подносе директно у школи или поштанским 
путем на горе наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
за наставника, васпитача и стручног сарадника 
основне школе и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021): а) на студијама другог степе-
на (мастер академске судије, 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 сте-
пена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидистиплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год; 
лице из подтачке (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
лице није правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије 5) знања срп-
ског језика.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интеренет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља шко-
ли. Уз попуњен пријавни формулар достави-
ти: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним студијама, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним мастер академским студијама, 
односно оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама у четворогодишњем трајању, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу (важи за кандидате који нису при-
правници); уверење о држављанству, оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених, оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном судском пресудом за 

кривична дела из тачке 3) услова конкурса, не 
старије од 6 месеци; радну биографију. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подно-
си само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Знање језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положеним 
испитом из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на српском језику. 
Решење о избору кандидата доноси директор 
школе. Пријава на конкурс мора садржати акту-
елни број фиксног и мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалиша. Непотпуне или неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације 
могу се добити на телефон школе 017/405-860 
или у просторијама школе „Бранко Радичевић” у 
Врању. Пријаве се подносе у писаној форми на 
адресу школе или путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб.
тел. 017/877-091

e-mail: osgdbos@gmail.com

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

у издвојеним осморазредним 
одељењима с. Бистар, с. Горња Љубата, 

с. Доња Љубата и с. Горња Лисина

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022 и 2/2022), и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке 1 подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. 2. Да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик као и језик нацио-
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налне мањине (бугарски језик), на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају: 
очитану личну карту; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал, уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности надлежног 
основног и вишег суда (оригинал, уверење не 
може бити старије од шест месеци); уверење да 
се не води истрага пред надлежним основним 
и вишим јавним тужилаштвом (оригинал, уве-
рење не може бити старије од шест месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); кратку 
биографију; доказ о познавању српског језика 
и језика националне мањине (бугарски језик) на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у уста-
нови се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
у Националну службу за запошљавање, која ће 
извршити процену применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити путем поште на 
горе наведену адресу или лично код секрета-
ра школе, са назнаком „За конкурс, за пријем у 
радни однос за радно место ________ (навести 
радно место за које конкуришете)”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. У пријави оба-
везно навести контакт телефон. Школа није 
у обавези да врати конкурсну документацију 
пријављеним кандидатима. Ближе информације 
о конкурсу кандидати могу добити од секретара 
школе, контакт телефон 017/877-091.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб.

тел. 017/474-733

Оглас објављен 01.06.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/422-245

Чистачица
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене чл. 139 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
и 129/2021) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („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, и 
2 /2022). У радни однос могу бити примље-
на лица која испуњавају одређене услове: 1. 
поседује одговарајуће образовање, основно 
образовање – први степен стручне спреме; 2. 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад у школи; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље о породици; одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће; за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Услови из ст. 1 чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из ст. 1 тач. 1, 3-5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а докази из ст. 1 тач. 
2 овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: пријавни формулар (кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, РС и заједно са 
осталом документацијом достављају школи); 
2. биографију; 3. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење, којим се доказује 
одговарајуће образовање; 4. оригинал уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
5 извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); 6. доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малоалетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (извод из казнене евиденције МУП-а 
Србије, оригинал или оверена копија не старија 
од 6.месеци); 7. одговарајући доказ којим се 
доказује знање српског језика, сходно чл. 139 
ст. 1 тач. 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Пријаве (пријавни формулар) 
са потребним доказима о испуњености услова 
за пријем, односно заснивање радног односа, 
слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” на адресу: 
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, 17500 
Врање, Јужноморавска 9, са назнаком: „За 
конкурс”, или лично доставити управи школе. 
Пријаве које не испуњавају услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсте образоа-
вања, односно одговрајућег образовања, про-
писаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтева-
не доказе о испуњености услова конкурса) и 
неблаговремене, неће се узимати и разматрање 

приликом одлучивања у поступки пријема у 
радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на адресу: zmajvranje@gmail.
com, Милена Маринковић, директорка школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9 
тел. 017/422-245

Наставник разредне наставе 
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона 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 тумачење) кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, и 129/2021) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („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, и 2 /2022) У 
радни однос може бити примљено лице која 
испуњава одређене услове: 1. поседује одго-
варајуће високо образовање (на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинаре, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему треба да има завшене сту-
дије првог степена из научне односа стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године); 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад у школи; 3. да 
није осуђивано 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 о породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Услови из ст. 1 чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из ст. 1 тач. 1, 3-5 састав-
ни су део пријаве на конкурс, а докази из ст. 
1 тач. 2 овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Обавезно образовање из 
чл. 140 овог закона је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Евроским системом преноса бодова. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: пријавни 
формулар (кандидати попуњавају пријавни  
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формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, РС и заједно са осталом документа-
цијом достављају школи); биографију; оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образовање; 
оригинал уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена 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 малоалетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (извод из казнене евиденције МУП-а 
Србије, оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6.месеци); одговарајући доказ којим се 
доказује знање српског језика, сходно чл. 139 
ст. 1 тач. 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Пријаве (пријавни формулар) 
са потребним доказима о испуњености услова 
за пријем, односно заснивање радног односа, 
слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” на адресу: 
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, 17500 
Врање, Јужноморавска 9, са назнаком „За кон-
курс” или лично доставити управи школе. Прија-
ве које не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образоавања, 
односно одговрајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног назива), пријаве које буду 
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о 
испуњености услова конкурса) и неблаговре-
мене, неће се узимати и разматрање приликом 
одлучивања у поступки пријема у радни однос. 
Информације поводом конкурса могу се доби-
ти на адресу: zmajvranje@gmail.com, Милена 
Маринковић, директорка школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17525 Трговиште, 8. српске ударне бригаде 1
тел. 017/452-254

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: 
да има одговарајуће високо образовање стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групе предме-
та; 2) студије другог степена из области педа-
госких наука или интердисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, на основним сту-
дијама у трајању од 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да испуњава услове за наставнике 
те врсте школе и подручје рада, за педагога и 
психолога; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично делопримање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира наизречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; савладана обука и 
положен испит за директора установе (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за дирек-
торадужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужности); најмање осам 
године рада у установи на пословима васпитања 
и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Комисија 
за избор директора цениће и доказ о резулта-
ту стручно-педагоског надзора и раду кандида-
та (извештај просветног саветника), као доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора и оце-
ну спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: 1) уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
2) извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); 3) диплому о стече-
ном одговарајућем образовању (оригинал или 
оверен препис или оверена фотокопија), 4) уве-
рење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (оригинал или оверен препис 
или оверена фотокопија); 5) потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена фотокопија); 6) 
радну биографију; 7) уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); 8) доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); 9) лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); 10) уверење о 
положеном испиту за директора установе (ори-
гинал или оверени препис или оверена фотоко-
пија) – пријава која не буде садржала уверење 
о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи 
испит); 11) уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци) доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о међусобним пра-
вима и обавезама. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве доставити 
непосредно или путем поште на адресу школе 
са назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб.
тел. 017/474-733

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 

научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдициплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су урећивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, за наставника основне школе, 
педагога или психолога, лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, педагога или психолога; да има обу-
ку и положен испит за директора установе – доз-
волу за рад директора – лиценцу за директора 
(кандидат који нема лиценцу за директора може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у утрајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (српски језик); да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уз пријаву и попуњен 
пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: диплому о сте-
ченом одговарајућем високом образовању (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 6 
месеци); уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или ове-
рена фотокопија не старију од 6 месеци); дозво-
лу за рад директора школе, односно уверење о 
положеном испиту за директора школе, уколико 
га поседује (оригинал или оверена фотокопија 
не старију од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија не старију 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно васпитни рад српски језик 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора не старије од шест месеци 
(оригинал); потврду да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико га поседује; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико је кан-
дидат претходно обављао дужност директора 
установе); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе; доказ о психичкој, физичкој 
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и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи радну биогра-
фију и све прилоге који се захтевају у конкурсу. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе”. Додатне информације 
о конкурсу можете добити код секретара школе, 
телефон 017/474-733.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17525 Трговиште, 8. српске ударне бригаде 1
тел. 017/452-254

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана  

(до повратка са функције в.д. директора 
школе), са 116% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу 
са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020 и 
129/2021), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира-
ну изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уве-
рења – ако диплома није издата); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-

ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање.

Стручни сарадник – психолог
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу 
са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020 и 
129/2021), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира-
ну изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе тра-
женог степена и врсте образовања, односно уве-
рења – ако диплома није издата); уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и пре-

зиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МУХАРЕМ КАДРИУ”

Општина Бујановац
село Велики Трновац

тел. 017/856-671

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у рад-
ни однос под условима прописаним чланови 139 
и 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), и то: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање, стечено: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) илиб) 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 (лекарско уверење доставља 
само кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора); 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије (уверење држављанство Репу-
блике Србије – не старије од 6 месеци); 5) да 
зна српски језик као језик на којем се оствараује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се у виду оверених фотоко-
пија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба 
да достави: кратку биографију; диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у условима конкурса (не 
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против њега није покренут кривични посту-
пак, доношењем наредбе о спровођењу истраге 
или доношења решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом (не 
старије од 6 месеци); уверење из казнене еви-
денције МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење 
о државаљњанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља 
само кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (www.mpn.gov.rs), а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
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пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Сва потребна документација се 
подноси у оригиналу или овереним копијама. 
Пријава на конкукрс са доказима се подноси 
препорученом пошиљком или лично на адресу 
школе, Основна школа „Мухарем Кадриу”, Улица 
бб., 17528 Велики Трновац, у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Рок за пријављање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, у публикацију „Послови”. 
Непотпуне и наблаговремене пријаве неће се 
узети на разматрање. Благоваременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђе-
ном у конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на телефон 
017/856-671.

ГИМНАЗИЈА
17540 Босилеград, Георги Димитров 23

тел. 017/877-360

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) по пропи-
су који утврђује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, према прописима који су утврђивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у средњој школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изричена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изечену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима 
– својеручно потписану; одштампани и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http: www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc; оверену фотокопију дипломе или уверење о 
дипломирању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о државњанству; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
извод из казнене евиденције као доказ о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); познавање српског језика и доказ 
о познавању језика на ком се остварује образов-
но-васпитни рад (бугарски језик). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду, 

доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” на 
горе наведену адресу или предати лично.

ВРШАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник солфеђа
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће законске услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005.; наставник солфеђа: (1) мастер 
теоретичар уметности, професионални статус 
– музички педагог; (2) дипломирани музичар, 
усмерење музички педагог; (3) дипломира-
ни музички педагог; (4) дипломирани музичар 
– педагог; (5) дипломирани музичар – профе-
сор солфеђа. (6) професор солфеђа и музичке 
културе; (7) професор солфеђа; (8) професор 
музике; (9) професор музичког васпитања; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву канди-
дати прилажу: формулар за пријаву на конкурс 
(скида се са сајта Министарства); биографију, 
ЦВ; доказ о одговарајућем образовању; доказ да 
нису кажњавани (за дела из тачке 3 из полиције, 
не старије од 2 месеца); уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика (диплома средње 
школе) уколико одговарајуће образовање није 
било на српском; извод из матичне књиге рође-
них; фотокопију личне карте (или одштампану, 
ако је чипована). Доказ из тачке 1, 3-5 подно-
се сви кандидати, док доказ из тачке 2 конкурса 
подноси само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сва приложена документа морају 
бити оригинална или оверене фотокопије (код 
нотара). Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати путем поште 
на адресу: Музичка школа Јосиф Маринковић, 
Вршац, Трг победе 4.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

26335 Гудурица, Трг Ослобођења 2
тел. 013/881-012

e-mail: osmosapijade.gudurica@gmail.com

Наставник биологије
са 20% радног времена на одређено 

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

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа на основу 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18) 
као и услове из члана 139 140 и 144. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 6/2020 и 121/2021), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника за рад у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13) и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Моша Пијаде” Гудурица, 
и то: а) да има одговарајуће образовање; б) 
одговарајуће високо образовање и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), студије 
другог степена из области педагошких науке 
или интердисциплинарне, муктидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области педагошких наука, однос-
но на основним студијама у трајању од четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.септембра 2005 године; 
в) да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; г) 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 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; 
д) да има држављанство Републике Србије; ђ) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву 
за конкурс треба да доставе оригиналну или 
овереним фотокопијама које нису старије од 6 
месеци: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању; очитану личну карту; уверење о поло-
женом стручном испиту (ако поседује); г) Извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију); доказ о неосуђиваности 
(оригинал или оверену копију); радну биогра-
гију. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете. Потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Лекарско уверење о поседовању 
физичке, психичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (не старија од 6 
месеци) тражиће се накнадно, пре закључења 
уговора о раду за кандидата који буде изабран 
на конкурсу. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање. 6. Пријаву са потреб-
ним прилозима кандидат треба да достави у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање, а на адресу ОШ „Моша Пијаде” 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Гудурица, Трг Ослобођења 2, 26335 Гудурица, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Контакт тел. 013/881-012; Email: osmosapijade.
gudurica@gmail.com. Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија именована решењем директора шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација се неће 
враћати кандидатима који су се пријавили на 
конкурс. Одлука о избору кандидата донеће се 
у законском року.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19350 Књажевац, Омладинска 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да 
буде лице које испуњава услове прописане чла-
новима 122 став 5, 139, 140 и 144 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) – 
даље: Закон, и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника, педагога или 
психолога основне школе, у смислу чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања које је стекло: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, уз завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик (језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад); 6. да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(стручни испит или лиценца); 7. да има обуку и 
положен испит за директора установе (лицен-
ца за директора), изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да исти 
положи у року до две године од дана ступања на 
дужност; 8. да има одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања, и то нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс доставља се на 
пријавном формулару који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, са доказима о 
испуњавању услова конкурса, односно услова 
за избор директора у складу са Законом, и то: 
доказ о стеченом одговарајућем образовању 
из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставника 

те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога (оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању), 
а кандидат који има образовање из члана 140 
став 1 тачка 1) подтачка (2), поред оверене 
фотокопије дипломе о стеченом високом обра-
зовању прилаже и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС 
– не старији од шест месеци); доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
(уверења основног и вишег суда – не старији од 
шест месеци); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (уверење – не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу – оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о познавању 
српског језика, као језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад – доставља само кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(оверена фотокопија потврде, уверења или дру-
гог документа о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу); доказ о положеном испиту 
за директора (уколико кандидат то поседује) 
или писана изјава кандидата да исти не посе-
дује, а изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност, 
због чега се пријава таквог кандидата без овог 
доказа неће сматрати непотпуном; доказ о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог образовања (потврда или 
уверење издато у установи где је ово искуство 
стечено). Осим наведеног, кандидати достављају 
и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника – уколико га кандидат поседује) 
или писана изјава кандидата да он не поседу-
је такав доказ; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (доставља кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе у 
време вршења таквог надзора и добијања наве-
дене оцене) или писана изјава да кандидат не 
поседује такав доказ; краћу радну биографију и 
предлог програма рада школе за време манда-
та. Копије доказа, односно докумената који се 
подносе при конкурисању за избор директора, 
морају бити оверене од стране надлежног орга-
на да су верне оригиналу, а у супротном неће се 
узети у разматрање. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду на одређено 
време (ако је из друге установе) или пре доно-
шења решења о премештају на радно место 
директора, ако је је из реда запослених у уста-
нови, у смислу чл. 124 ст. 1 и 2 ЗОСОВ, односно 
пре ступања на дужност директора. Пријаве се 
подносе у затвореној коверти на адресу: ОШ „ 
Вук Караџић”, 19350 Књажевац, Омладинска 3, 
са назнаком „За конкурс за избор директора”. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандида-
тима. Благовременом пријавом сматра се прија-
ва која је лично поднета у просторијама школе, 
и то у року утврђеном у конкурсу, као и прија-
ва која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када је 
пошта примила пошиљку, а када последњи дан 

за подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан, док се потпуном пријавом 
сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор директора, у складу са Законом и под-
законским актима. Непотпуне, неблаговремене, 
као и пријаве које нису поднете на одговарајући, 
односно на начин утврђен конкурсом, неће се 
узимати у разматрање. Информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе телефоном 
на број 019/3732-606.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар 

Насеље Краљевица бб.

Магационер – достављач
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да имају одговарајуће образо-
вање. Кандидат за радно место магационера – 
достављача мора да има средње образовање, 
III или IV степен стручне спреме, Возачка доз-
вола Б категорије, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
миниторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем остварује васпитно образовни рад. Дока-
зе о испуњености услова из тач. 4 уз пријаву, 
кандидати треба да доставе оверене преписе и 
то: сведочанство о завршеној средњој школи, 
уверење – потврду о неосуђиваности (да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад се доставља уз пријаву у случају да је одго-
варајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом у Националну 
службу за запошљавање у Зајечару. Пријаву са 
потребном документацијом доставити: Предш-
колској установи „Ђулићи” Зајечар, Насеље 
Краљевица бб. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, лично 
или на адресу Предшколске установе „Ђулићи” 
Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да имају одговарајуће образо-
вање.Кандидат за радно место чистачице мора 
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да има основно образовање, I степен стручне 
спреме, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминиторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем остварује васпитно образовни рад. Доказе 
о испуњености услова из тач. 4 уз пријаву, кан-
дидати треба да доставе оверене преписе и то: 
сведочанство о завршеној основнојшколи, уве-
рење – потврду о неосуђиваности (да није ста-
рије од 6 месеци), – уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених.Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља кандидат пре закључења уго-
вора о раду, а доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад се 
доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републике 
Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом у Националну службу за 
запошљавање у Зајечару. Пријаву са потребном 
документацијом доставити: Предшколској уста-
нови „Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”, лично или на адресу Предшкол-
ске установе „Ђулићи„ Зајечар, Насеље Краље-
вица бб Зајечар. 

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

Сарадник у звање сарадник 
у настави научна област 

Информационе технологије,  
ужа научна област  

Информационе технологије
на одређено време  

од једне године

УСЛОВИ: услови за звање сарадника у наста-
ви: студент мастер академских или специјалис-
тичких академских студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам (8), као и услови прописани чла-
ном 83 Закона о високом образовању, чланом 
89А Статута Техничког факултета „Михајло 
Пупин”у Зрењанину, чланом 5 Правилника о 
условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника Техничког 
факултета „Михајло Пупин”у Зрењанину. Прија-
ве са прилозима (докази о испуњавању усло-
ва конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском и струч-
ном звању, списак објављених научних и струч-
них радова, књиге и саме радове), подносе се 
Факултету у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” на адресу: Тех-
нички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, 
Ђуре Ђаковића бб / за конкурс. Контакт теле-
фон: 023/550-515.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ” 

Сечањ, Братства јединства бб.

Васпитач

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или 
на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање са звањем 
васпитач; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о неосуђиваности; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор установе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, 
на адресу Братства Јединства бб., 23240 Сечањ. 
Ближе информације се могу добити на телефон: 
023/3841-672.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Чистачица

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ о 
испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс); 1) За чистачицу: завршена основ-
на школа – I степен стручне спреме, 2) Да 
има држављанство Републике Србије (доказ о 
испуњености овог услова подноси се уз пријаву 
на конкурс); 3) Да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова под-
носи се пре закључивања уговора о раду); 4) 
Да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ о испуњености услова при-
бавља школа). Уз пријаву доставити: 1. Пријав-
ни формулар, https: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. 2. Доказ о одговарајућем образовању, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, 3. Извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу издат од 01.03.2010), 4. Уверење 
о држављанству (овера не старија од 6 месеци), 
5. Доказ да није осуђиван, који није старији од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 6. 
Доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима кандидати ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити поштом, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”, са 
назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�у�којој�постоји�податак�о�пребивалишту
•�доказ�о�нивоу�квалификација�(оригинал�документа�на�увид)
•�акт�о�престанку�радног�односа�(ако�је�лице�било�у�радном�односу)
•�други�докази�у�складу�са�законом�(уверења,�потврде,�изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•��доказ�о�статусу�особе�са�инвалидитетом,�у�складу�са�Законом�о�
професионалној�рехабилитацији�и�запошљавању�особа�са�инвали-
дитетом�(решење�надлежног�органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•��лична�карта�за�странце�и�нострификована�диплома� 
(стално�настањење)
•�пасош�и�нострификована�диплома�(привремени�боравак).
Лица� која� траже� промену� запослења� уз� основну� документацију�
достављају�и�уговор�о�раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
•�ученици�и�студенти�–�потврду�о�статусу
•�пензионери�–�доказ/решење�о�пензионисању
•��лица�којима�мирују�права�из�радног�односа�–�доказ/ 
решење�о�мировању�радног�односа.

Где се пријавити?
Пријављивање�на�евиденцију�Националне�службе�за�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла�
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

За више информација:
Позивни�центар�НСЗ:�0800/300-301�(бесплатан�позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


