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Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА 
И ИНФРАСТРУКТУРЕ

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) и члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за оперативне 
послове у поморској пловидби,  

у звању млађи саветник
Група за поморску пловидбу,  
Одељење за водни саобраћај,  

Сектор за водни саобраћај  
и безбедност пловидбе

1 извршилац

Опис посла: Прати измене и допуне прило-
га уз STCW Конвенцију и STCW Законик; води 
Међународни уписник поморских бродова, при-
према трајни запис о поморском броду који је 
уписан у Међународни уписник поморских бро-
дова; проверава рад центара за обуку помора-
ца и усклађеност њихових програма обуке са 
одговарајућим IMO модел курсевима; надзире 
и одржава усвојени систем управљања ква-
литетом у области поморства; води урегистар 
издатих овлашћења о оспособљености, однос-
но посебној оспособљености помораца; при-
према информације, извештаје и финансијске 
анализе о стању у области поморске пловид-
бе; учествује у раду комисија за полагање 
стручног испита за водитеља јахте; припрема 
статистичке податке у области поморске пло-
видбе; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство или 
машинско инжењерство или из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, или завршена 
Војна академија – смер навигација, најмање 
једна година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Београд.

2. Радно место за стручне  
и техничке послове у лучкој 

капетанији, у звању саветник
Лучка капетанија Велико Градиште, 

Одељење за послове лучких капетанија, 
Сектор за водни саобраћај  

и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте решења о 
упису бродова и других пловила у уписнике, 
решења о пристајању бродова ван граничног 
прелаза, решења о одређивању најмањег броја 
чланова посаде; учествује у припреми одо-
брења о транспорту вангабаритних предмета и 
одобрења за одржавање спортских манифеста-
ција на води; припрема саопштења бродарству; 
прикупља статистичке податке о робном транс-
порту на водним путевима; прати реализацију 
финансијских и материјалних средстава у делу 
који се односе на лучку капетанију; учествује 
у раду комисија за полагање стручног испи-
та управљања чамцем, пловећим телом или 
плутајућим објектом, учествује у техничком 
прегледу чамаца; издаје пловидбене дозволе, 
бродарске књижице, бродска сведочанства, 
друге исправе и књиге, овлашћења бродарци-
ма; врши улазно-излазне ревизије на речним 
граничним прелазима; обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места. 

Место рада: Велико Градиште.

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

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

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

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

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

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

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 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs. 

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

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрадa података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(усмено); 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о поморској пловидби) 
– провераваће се путем симулације (усмено); 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик – енглески 
ниво Б1, провераваће се путем теста (писано). 

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Знање страних 
језика који су тражени конкурсом), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

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

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – провераваће се путем 
симулације (усмено); 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама,) – провераваће се путем 
симулације (усмено); 
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о гра-
ничној контроли) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
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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 Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 
22-26, 11000 Београд или се предају непосред-
но на писарницу Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места”. 

V Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Оливера Цвијовић тел. 011/362-14-
72, од 10.00 до 13.00 часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Београд, Немањина 22-26.

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

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

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

оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти 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 управа-
ма као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 – др. пропис) прописано је, између оста-
лог, 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 лич-
не податке о чињеницима садржаним у службе-
ним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-

ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 10. новембра 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција, 
обавиће се у Служби за управљање кадровима, 
у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Миха-
ила Пупина број 2. (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција оба-
виће се у Служби за управљање кадровима, у 
Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаи-
ла Пупина број 2 (источно крило); порвера 
понашајних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом обавиће се у просторијама Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Београд, Немањина 22. 

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре; на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима: (www.suk.
gov.rs), на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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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 („Службе-
ни гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка 
Комисије 51 број: 112-7479/2022 од 30.09.2022. 
године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде – Управа за заштиту биља, Нови 
Београд, Омладинских бригада 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. 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 зашти-
та биља или одсек ратарски или одсек воћар-
ско-виноградарски или одсек општи или одсек 
хортикултура или одсек прехрамбена техноло-
гија или из научне области менаџмент и бизнис 
– одсек агроекономија или из стручне области 
технолошко инжењерство – одсек за прехрам-
бену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Свилајнац.

2. 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 зашти-
та биља или одсек ратарски или одсек воћар-
ско-виноградарски или одсек општи или одсек 
хортикултура или одсек прехрамбена техноло-
гија или из научне области менаџмент и бизнис 
– одсек агроекономија или из стручне области 
технолошко инжењерство – одсек за прехрам-
бену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље.

3. Радно место гранични 
фитосанитарни инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне 
инспекције Суботица, 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 орга-
нима у складу са својим овлашћењима и 
закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције 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, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Хоргош.

4. Радно место гранични 
фитосанитарни инспектор за 

контролу пошиљака у местима 
царињења, у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне 

инспекције за контролу пошиљака на 
местима царињења, Одељење граничне 

фитосанитарне инспекције
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање у области гра-
ничне фитосанитарне контроле у мести-
ма царињења; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама, и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме 
о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пру-
жа 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 нало-
гу 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 
за механизацију у пољопривреди 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, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 3 година, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица.

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

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

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

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
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 
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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 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем од 1 до 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, основе 
прекршајног права и прекршајни поступак, 
основе вештине комуникације и конструкти-
вног решавања конфликата), посебна функ-
ционална компетенција за одређено радно 
место, релевантни прописи из надлежности 
органа (Закон о здрављу биља, Закон о садном 
материјалу воћака винове лозе и хмеља, Закон 
о средствима за заштиту биља, Закон о семе-
ну, Закон о средствима за исхрану биља, Закон 
о ГМО, Закон о безбедности хране) и посеб-
на функционална компетенција за одређено 
радно место, релевантни пописи из делокру-
га радног места (Правилник о фитосанитарној 
контроли биља, биљних производа и пропи-
саних објеката у међународном промету, Пра-
вилник о листама штетних организама и лис-
тама 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 рад-
но место – возачка дозвола Б категорије про-
вераваће се увидом у фотокопију возачке доз-
воле.

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

За радно место под редним бројем 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 конструкти-
вног решавања конфликата) посебна функцио-
нална компетенција за одређено радно место, 
релевантни прописи 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 хра-
не) и посебна функционална компетенција за 
одређено радно место, релевантни пописи из 
делокруга радног места (Правилник о фитоса-
нитарној контроли биља, биљних производа и 
прописаних објеката у међународном проме-
ту, Правилник о листама штетних организама 
и листама биља, биљних производа и пропи-
саних објеката, Правилник о условима и начи-
ну вршења прегледа и узорковања пошиљке 
средстава за заштиту биља, активне супстан-
це, односно основне супстанце, као и о обрасцу 
и садржини захтева за преглед пошиљке и 
условима које увозник мора да обезбеди ради 
обављања фитосанитарног прегледа, Правил-
ник о условима и начину вршења прегледа 
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 рад-
но место – возачка дозвола Б категорије про-
вераваће се увидом у фотокопију возачке доз-
воле.

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

За радно место под редним бројем 4:
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) и посебна функцио-
нална компетенција за одређено радно место, 
релевантни пописи из делокруга радног места 
(Закон о безбедности хране, Закон о ГМО, Закон 
о јаким алкохолним пићима, Закон о вину, 
Закон о радијационој и нуклеарној сигурности 
и безбедности, Правилник о микробиолошкој 
исправности намирница у промету, Правилник о 
декларисању, означавању и рекламирању хра-
не) – провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за рад-
но место – возачка дозвола Б категорије про-
вераваће се увидом у фотокопију возачке доз-
воле.

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 орга-
на – провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (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 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 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-

вима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији 
на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Београд, Немањи-
на бр. 22-26. (Напомена: моле се кандидати да 
приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате 
пажњу да су преузели исправан Образац прија-
ве који се односи на радно место на које желе 
да конкуришу 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 кандидата 
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 упра-
вљање 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 правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да, у року од пет рад-
них 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 управа-
ма као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) прописано је, 
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између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац за 
свако радно место посебно.

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

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 бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступци ће се спровести, почев од 10. новем-
бра 2022. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени писаним путем на адресе које 
су навели у својим пријавама или путем e-mail 
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, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). 
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или email адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 

испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа. Пробни рад је обавезан за све 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци. Државни 
службеник на пробном раду, који је засновао 
радни однос на неодређено време и државни 
службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време а који нема положен држав-
ни стручни испит, полаже државни стручни 
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 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

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 интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључака Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава: 51 број: 112-5544/2021 од 
29.06.2021. године и 51 број: 112-5543/2021 од 
29.06.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде: Републичка дирекција за воде, 
Нови Београд, Булевар уметности 2а.

II Радна места које се попуњавају: 

1. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник
место рада Чачак,  

Одсек водне инспекције Краљево, 
Одељење водне инспекције,  

Републичка дирекција за воде
1 извршилац

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

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

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство – 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке – бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Чачак.

2. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

место рада Крушевац,  
Одсек водне инспекције Лесковац, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

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

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство – 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке – бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац.

3. Радно место водни инспектор,  
у звању саветник

место рада Смедерево,  
Одсек водне инспекције Лозница, 

Одељење водне инспекције,  
Републичка дирекција за воде

1 извршилац

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

Услови: Стечено високо образовање из стру-
чне области грађевинско инжењерство – 
хидротехнички смер или из научне области 
биотехничке науке – бујичарски смер или водо-
привредни смер или из стручне области техно-
лошко инжењерство на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компе-
тенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција: 
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста;
2. дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се 
писаном симулацијом.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
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 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који буду испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, вршиће се провера посебних функ-
ционалних 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, поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) – провераваће се усмено путем 
симулације;
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се усмено путем симу-
лације и 
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о водама) – прове-
раваће се усмено путем симулације.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа 
и савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање ком-
петенција кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти 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 пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 
22-26, 11000 Београд, или се предају непосред-
но на писарници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”. 

V Лица задужена 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 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији 
на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Београд, Немањи-
на 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 кандидата 
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 фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном испиту за инспектора; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („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 размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држав- 
љанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Потреб-
но је да учесник конкурса у делу Изјава* у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.
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Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац за 
свако радно место посебно.

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

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 бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступци ће се спровести, почев од 15. новем-
бра 2022. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени писаним путем на адресе које 
су навели у својим пријавама или путем e-mail 
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 просторијама Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде. Кандидати ће 
о датуму, месту и времену спровођења сваке 
фазе изборног поступка бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или email адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци. Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засно-
вало на радном месту инспектора на неодређе-
но време и лице које је засновало радни однос 
на радном месту инспектора на неодређено вре-
ме, а нема положен испит за инспектора, пола-
же испит за инспектора у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао в.д. директора Дирекције за 
националне референтне лабораторије, в.д. 
директора Републичке дирекције за воде.

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) 
и на интернет презентацији, огласној табли и 

периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
11000 Београд, Немањина 22-26

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

Руковалац опремом  
и техничка подршка

Опис посла: обавља послове контроле објекта и 
отклањање кварова; извештвање Секретаријата 
министарства о кваровима и недостацима које 
није могуће отклонити; води рачуна о исправ-
ности опреме на употреби; обавља неопходне 
молерске, водоинсталатерске и електричар-
ске услуге, евидентира потребе за поправкама 
као и потребама за набавком нових средстава; 
стара се о набавци, утрошку, чувању и поде-
ли потрошног канцеларијског материјала; води 
евиденцију задужења запослених инвентаром 
и другим предметима који су им дати на упо-
требу; припрема документацију за вођење еви-
денције основних средстава; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека. 

УСЛОВИ: средња стручна спрема у трого-
дишењем или четворогодишњем трајању. 
Додатна знања и вештине: молерски, водо-
инсталатерски, електричарски радови и друге 
поправке. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Београд, Немањина 6

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 брoj: 112-647/2022 oд 
31. јануара 2022. гoдинe, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место за канцеларијске 
послове и послове архиве  

у звању референт
у Одсеку за финансијске, кадровске 

и опште послове, у Одељењу за 
регулисање железничког,  

тржишта, лиценце, права путника  
и заједничке послове

1 извршилац

Опис послова: врши пријем, разврставање 
и евиденцију предмета Дирекције у деловод-
ни протокол и достављање обрађивачима; 
врши експедицију поште и даје информације 
о кретању предмета; врши евидентирање ака-
та и предмета путем скраћеног деловодника 
примљених и насталих у раду Дирекције; врши 
пријем, отварање, завођење и достављање ака-
та у рад организационим јединицама; припре-
ма, класификује и обрађује завршене предмете 
и други регистратурски материјал; води архив-
ску књигу завршених предмета и регистратур-
ског материјала и стара се о њиховом чувању 
у одговарајућим регистратурским јединица-
ма и евиденцији реверса издатих предмета; 
врши комплетирање архивске грађе и излучи-
вање безвредног регистратурског материјала; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсе-
ка.

Услови: средња стручна спрема друштвеног 
или техничког смера, најмање 2 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

III Општи услови: држављанство Републике 
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да 
учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Трајање радног односа: Радни однос 
заснива се на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, прописано је да 
су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност за 
заснивање радног односа.

V Место рада: Београд.

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

У изборном поступку проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције – дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу „Рад на рачунару”), достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере. 
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2. Посебне функционалне компетенције: 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – административни 
послови – канцеларијско пословање – провера-
ваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада – методе вођења 
интерних и доставних књига – провераваће се 
путем симулације (усмено); 

3. Понашајне компетенције: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резул-
тата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност и посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизовани инструмент (писа-
но) и интервјуа базираном на компетенцијама 
(усмено).

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Дирекције 
за железнице, www.raildir.gov.rs.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Дирекције за железнице: www.
raildir.gov.rs и на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs или 
у штампаној верзији на писарници Дирекције 
за железнице, Београд, Немањина 6, доступан 
радним даном од 7.30 до 15.30.

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

IX Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Гордана Коцић, тел. 011/3611-975, 
063/628-393, Дирекција за железнице.

X Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом на адресу Дирекција 
за железнице, Немањина 6, 11000 Београд, или 
се подносе непосредно на писарници Дирекције 
за железнице, Немањина 6, Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места”.

XI Докази које кандидати, који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка, прилажу 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом, су: 
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; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

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

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење) прописано је, између осталог, 
да су органи у обавези да по службеној дужнос-
ти, када је то непходно за одлучивање у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, 
врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницима 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 држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима. Потребно је да 
кандидат у делу „Изјава” у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Дирекције за железнице. 

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 

поступак ће се спровести, почев од 31. октобра 
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 Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија” 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама Дирекције за железнице 
(Немањина 6, трећи спрат). Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на начин који наведу у својим прија-
вама.

Напомена: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Дирекције за желез-
нице. 
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији: www.raildir.gov.rs и огласној табли 
Дирекције за железнице, на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

БОР

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ
19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

тел. 019/542-158

Извршилачко радно место 
записничар, у звању референт

на неодређено време, обавезан пробни 
рад за лица која први пут заснивају 

радни однос у државном органу  
(пробни рад 6 месеци) 

Опис посла: по годишњем распореду послова 
обавља све дактилографске послове у предме-
тима додељеним у рад судији код кога је рас-
поређен, пише записнике на суђењима, пози-
ве за рочишта, доставнице и повратнице и 
обавља послове по диктату код судије, сачиња-
ва списак предмета за рочишта и истиче их на 
огласну таблу, доставља извештај са суђења у 
судску управу уз евиденцију начина решавања 
предмета, води рачуна о уредности списа, 
попуњава обрасце, решења о кажњавању све-
дока, наредбе за привођење, решење о испла-
ти трошкова сведоцима, вештацима и судијама 
поротницима, попуњава статистичке листове и 
поступа по наредби судије, по потреби дежура 
са судијом ради увиђаја, стара се о чувању и 
преносу података, обавља и друге послове по 
налогу председника суда, судије или секрета-
ра суда. Обавља претежно рутинске послове 
с бројним међусобно повезаним различитим 
задацима у којима се примењују једноставне и 
прецизно утврђене методе рада или поступа-
ка, самосталност у раду ограничена је повреме-
ним надзором руководиоца и његовим општим 
упутствима и обавља контаке углавном уже 
унутрашње јединице у којој је радно место а 
повремено и са другим ужим унутрашњим једи-
ницама у органу ако је потребно да се прикупе 
или размене информације.
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Администрација и управа

Услови: III или IV степен стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен испит за дактилографа I класе, поло-
жен државни стручни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место. Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза, у који-
ма се проверавају опште функционале ком-
петенције, посебне функционалне компетен-
ције, понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са конкурсном коми-
сијом. У свакој фази изборног поступка врши 
се вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој, или наредној фази 
изборног поступка.

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

Напомена: у погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табелар-
не калулације), 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 
компентенције „дигитална писменост”, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу „рад на рачуна-
ру”), достави и тражени доказ у оригиналу, 
или овереној фотокопији. Конкурсна комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може, или не може да прихвати доказ 
који је приложен уместо тестовне провере, 
односно Конкрсна комисија може одлучити да 
се кандидату ипак изврши провера наведене 
компетенције, ако увидом у достављени доказ 
не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције.

Провера сваке од општих функционалнх компе-
тенција не може трајати дуже од 1 сата. Канди-
дати који су освојили 1 бод у провери одређене 
компентенције, искључују се из даљег изборног 
поступка. Информације о материјалима за при-
прему кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији суда.

2. Фаза – провера посебних функционал-
них компетенција: За радно место записни-
чар провераваће се 3 посебне функционалне 
комептенције и то: познавање прописа: Судски 
пословник и Закон о државним службеницима; 
познавање канцеларијског пословања; положен 
испит за дактилографе I класе.

Компетенција познавање прописа судског 
пословника и Закона о државним службени-
цима провериће се путем теста који се састоји 
од 15 питања. Кандидати тест решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одго-
вора. Тест ће саставити Комисија. Кандида-
ти ће тест радити у писаној форми. Време за 
израду теста је 1 сат. Компетенција познавање 
канцеларијског пословања провераваће се 
усменим путем, што подразумева разговор са 
кандидатом, где кандидат у усменом облику да 

је предлог решења одређеног задатка који је 
типичан за обављање послова на радном месту 
записничар. Компетенција положен испит за 
дактилографе I класе провериће се увидом у 
потврду о положеном испиту. Мерила која ће 
бити коришћена за вредновање функционалних 
компетенција путем разговора са кандидатима 
су следећа: стручна заснованост, аналитич-
ност, систематичност, прецизност и тачност у 
навођењу података и јасноћа у изношењу лич-
ног става и мишљења, прикладан речник, стил 
писања/ изражавање, јасноћа и концизност 
изнетог закључака.

3. Фаза – провера понашајних компе-
тенција: Провера понашајних компетенција 
вршиће се од стране дипломираног психоло-
га, која подразумева спихолошку процену спо-
собности, особина личности и мотивација за 
конкретно радно место.

4. Фаза – интервју са комисијом и вред-
новање кандидата: Процена мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа – провериће се путем интевјуа 
са Конкурсном комисијом (усменим путем).

Општи услови: да је учесник конкурса пуно-
летан држављанин Републике Србије, да учес-
нику конкурса није раније престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа, да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци. Јавни конкурс оглашава се на интернет 
презентацији Основног суда у Неготину Неготи-
ну www.ne.os.sud.rs, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу 
Е управа, на огласној табли суда, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Пријава на конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве, који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Неготину www.
ne.os.sud.rs. Уредно попуњен, одштампан и пот-
писан Образац пријаве подноси се на шалтеру 
пријема Основног суда у Неготину, Трг Стевана 
Мокрањца 1, Неготин, или путем поште на исту 
адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места 
записничар”. Свака пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве. Подносиоци пријаве на кон-
курс ће о додељеној шифри бити обавештени 
у року од 3 дана од дана пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз пријаву: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа- 
вљанску Републике Србије, диплома, или уве-
рење којом се потврђује стручна спрема, уве-
рење о положеном државном стручном испи-
ту, исправа којом се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења, уговори и други 
акти, из којих се види на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство), потврду о положе-
ном испиту за дактилографа I класе, уверење 
издато од стране суда да се против кандида-
та не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци), уверење издато од стране надлежног 
органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), потврду да учеснику није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са, издату од стране државног органа у коме 
је учесник конкурса био у радном односу. Сви 
докази се прилажу у оригиналу, или фотокопији 
која је оверена од стране Јавног бележника. 

Лица задужена за давање обавештења о јав-
ном конкурсу су Биљана Блендић Никић и 
Далибор Урошевић. Изборни поступак ће се 
спровести у просторијама Основног суда у 
Неготину. Кандидати ће о датуму и времену 
провере бити обавештени на контакте бројева 
телефона које су навели у пријави, најкасније 
3 дана пре отопчињања изборног поступка. 
Кандидат који се не одазове позиву да учест-
вује у провери једне копетенције, обавешта-
ва се да је искључен из даљег тока изборног 
поступка. Изборни поступак спровешће кон-
курсна комисија именована одлуком председ-
ника Основног суда у Неготину.

НОВИ СА Д

ОПШТИНА БАЧ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЛАВНА

21428 Плавна, Маршала Тита 45

Секретар – реизбор
на период од 4 године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема еко-
номског или правног смера (IV); једна година 
радног искуства на истим или сличним посло-
вима у државним органима; да има пребива-
лиште на територији месне заједнице Плавна. 
Поред општих услова предвиђених Законом, 
кандидат треба да испуњава и услове из члана 
6 Закона о радним односима у државним орга-
нима: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да се 
не води истрага, да није поднет оптужни пред-
лог за кривична дела за које се гоњење преду-
зима по службеној дужности (издаје надлежни 
суд). Кандидати уз пријаву прилажу следеће 
доказе о испуњености услова из конкурса у 
оригиналу или овереној фотокопији и то: радну 
биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију радне књижице; уверење 
о држављанству; оверену фотокопију лич-
не карте; уверење о некажњавању од стране 
МУП-а; уверење да кандидат није под истрагом 
од стране надлежног суда. Документа не могу 
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат 
здравствено уверење ће доставити накнадно. 
Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних 
услова, предају се у МЗ Плавна сваког радног 
дана од 08.00 до 14.00 часова или поштом на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Конкурс ће бити објављен и на огласној 
табли Месне заједнице Плавна. Неблаговре-
мене и некомплетне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Администрација и управа

ОПШТИНА БАЧ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАЧКО НОВО СЕЛО

21429 Бачко Ново Село, Др Зорана Ђинђића 2

Секретар – реизбор
на период од 4 године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема еко-
номског или правног смера (IV); једна година 
радног искуства на истим или сличним послови-
мау државним органима; да има пребивалиште 
на територији месне заједнице Бачко Ново 
Село. Поред општих услова предвиђених Зако-
ном, кандидат треба да испуњава и услове из 
члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; да се 
не води истрага, да није поднет оптужни пред-
лог за кривична дела за које се гоњење преду-
зима по службеној дужности (издаје надлежни 
суд). Кандидати уз пријаву прилажу следеће 
доказе о испуњености услова из конкурса у 
оригиналу или овереној фотокопији и то: радну 
биографију (ЦВ), оверена фотокопија дипломе, 
оверена фотокопија радне књижице, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију лич-
не карте, уверење о некажњавању од стране 
МУП-а; уверење да кандидат није под истрагом 
од стране надлежног суда. Документа не могу 
бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат 
здравствено уверење ће доставити накнадно. 
Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних 
услова, предају се у МЗ Бачко Ново Село сва-
ког радног дана од 08.00 до 14.00 часова или 
поштом на горе наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Конкурс ће бити објављен и на 
огласној табли МЗ Бачко Ново Село. Неблаго-
времене и некомплетне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

12223 Голубац, Цара Лазара 15

1. Послови економског развоја  
и европских интеграција,  

звање сарадник
у Одељењу за привреду и финансије

Опис посла: анализира, прикупља и обрађује 
информације и податке потребне за израду 
стратешких докумената и израђује прилоге за 
релевантна стратешка документа; прати реали-
зацију стратешких докумената везано за под-
стицање и усмеравање локалног економског 
развоја; обавља послове прикупљања, обра-
де и анализе података, формирања и ажури-
рања базе података пословних информација 
од значаја за локални економски развој; прати 
домаће и међународне конкурсе, и обавља ана-
литичко-оперативне послове који се односе на 
припрему и реализацију развојних пројеката, 
обезбеђење додатних финансијских средстава, 
помоћ и подршку потенцијалним инвестито-
рима и предузетницима у домену улагања и 
отварања предузећа; сарађује са Националном 
службом за запошљавање у реализацији мера 
активне политике запошљавања; учествује и 
реализује активности подршке локалној послов-
ној заједници за ширење постојећих и засни-
вање нових бизниса; обавља послове организа-
ције и реализације маркетиншко-промотивних 

кампања и промоција пословних концепата 
и потенцијала општине за улагања; обавља 
послове у вези са мониторингом и евалуацијом 
спровођења пројеката и припремом извештаја 
о пројектима одрживог економског развоја; 
остварује комуникацију са надлежним устано-
вама и институцијама на локалном, регионал-
ном, покрајинском и републичком нивоу, прив-
редним субјектима и пословним удружењима, 
невладиним организацијама и донаторима веза-
но за економски развој општине. Организује и 
координира активности у циљу промоције вред-
ности и принципа функционисања ЕУ; инфор-
мише руководство општине о ЕУ програмима и 
току преговора за приступање ЕУ; прати про-
писе ЕУ од локалног значаја; прати и прикупља 
информације о новим ЕУ програмима и фон-
довима важним за локалну самоупарву; пружа 
подршку и координира активности за аплици-
рање код ЕУ фондова; анализира и процењује 
постојеће програме подршке ЕУ; идентификује 
потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког 
учешћа на пројектима; стара се о имплемента-
цији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад 
учесника у спровођењу програма и пројеката; 
обавља мониторинг и евалуацију спровођења 
пројеката и припрема извештаје о пројекти-
ма; пружа стручну помоћ у току реализације 
пројеката партнерима; припрема и учествује у 
реализацији јавних набавки по ПРАГ процеду-
ри. Обавља друге послове из делокруга рада 
по налогу руководиоца Одељења и начелни-
ка Општинске управе. За свој рад непосредно 
је одговоран кординатору групе, руководиоцу 
Одељења и начелнику Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање у области 
друштвених наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, на основ-
ним струковним студијама, односно на студија-
ма у трајању до три године, учешће у најмање 
једном пројекту прекограничне сарадње у 
последње три године, најмање 3 године радног 
искуства у струци и положен државни стручни 
испит. 

2. Послови вођења јавних 
инвестиција, звање млађи саветник

у Одељењу за привреду и финансије

Опис посла: анализира, прикупља и обрађује 
информације и податке потребне за припрему 
и реализацију Плана капиталних улагања гра-
да; припрема пројекте који се односе на капи-
тална улагања у јавну инфраструктуру, дефи-
нише пројектне задатаке за израду пројектне 
документације, увођење извођача у посао у 
име инвеститора; извештава о обиму и квали-
тету извршених послова; стара се о благовре-
меној динамици реализације пројекта у складу 
са дефинисаним роковима; израђује динамич-
ке планове остварења инвестиција; остварује 
комуникацију са извођачима радова и стручним 
надзором; врши проверу грађевинске докумен-
тације – привремених и окончане ситуације; 
прати реализацију извођења грађевинских 
радова и учествује у пријему обављених радо-
ва; Обавља друге послове из делокруга рада 
по налогу руководиоца Одељења и начелни-
ка Општинске управе. За свој рад непосредно 
је одговоран кординатору групе, руководиоцу 
Одељења и начелнику Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области друштвених и техничких наука на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-

ту, положен државни стручни испит и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе.

3. Послови наплате локалних јавних 
прихода, звање млађи сарадник

у Одељењу за утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода

Опис посла: израђује планове редовне и при-
нудне наплате; учествује у припреми мето-
долошког упутства којим се прописују про-
цедуре наплате локалних јавних прихода; 
припрема и шаље опомену о врсти и износу 
локалних јавних прихода доспелих за напла-
ту; предлаже руководиоцу Одељења предмет 
принудне наплате; припрема решење о при-
нудној наплати; у складу са законом и општи-
ма актима општине, врши увећање порес-
ког дуга на дан почетка принудне наплате; 
спроводи принудну наплату локалних јавних 
прихода на новчаним средствима пореског 
обвезника и заради, односно накнади зара-
де, односно пензији; установљава привреме-
не мере обезбеђења пореског потраживања 
у принудној наплати; припрема аката о пре-
киду и обустави поступка принудне наплате; 
води поступак до доношења решења по захте-
вима за одлагање плаћања пореског дуга и 
захтевима за отпис пореског потраживања по 
основу застарелости; у поступку одлучивања 
о одлагању плаћања дугованог пореза врши 
проверу датог средства обезбеђења принуд-
не наплате и проверу вредности (износа) у 
односу на висину пореског дуга, даје пред-
лог о избору предложених односно доступних 
средстава обезбеђења и проверава доказе 
пореског обвезника да је обезбедио одабра-
но средство обезбеђења; припрема предлог 
аката којима се поништава споразум, однос-
но укида решење и приступа наплати из датог 
средстава обезбеђења слањем обавештења 
пореском обвезнику или принудном наплатом; 
пријављује потраживања по основу јавних 
прихода у поступку стечаја; даје обавештења 
и пружа стручну помоћ пореским обвезницима; 
припрема захтеве за покретање прекршајног 
поступка због неплаћеног пореског дуга; врши 
пријем захтева, обраду и израђује нацрте 
пореских уверења из пореског рачуноводства. 
Обавља и друге послове из делокруга рада по 
налогу руководиоца Одељења и начелника 
Општинске управе. За свој рад непосредно је 
одговоран руководиоцу Одељења и начелнику 
Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање у области 
друштвених или техничких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ, на основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не, положен државни стручни испит и завршен 
приправнички стаж или најмање пет година 
проведених у радном односу код послодавца 
из члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе.

4. Порески извршитељ,  
звање млађи саветник

у Одељењу за утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода

Опис посла: учествује у изради планова 
редовне и принудне наплате; спроводи посту-
пак принудне наплате; врши увећање порес-
ког дуга на дан почетка принудне наплате; 
прибавља информације о покретним ства-
рима и потраживањима пореског обвезника; 
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врши упис заложног права у регистре залож-
них права; у поступку одлучивања о одла-
гању плаћања дугованог пореза врши проверу 
датог средства обезбеђења принудне напла-
те и проверу вредности (износа) у односу на 
висину пореског дуга и даје предлог о избо-
ру предложених односно доступних средста-
ва обезбеђења и проверава доказе пореског 
обвезника да је обезбедио одабрано средство 
обезбеђења; припрема предлог аката који-
ма се поништава споразум, односно укида 
решење; и приступа наплати из датог сред-
става обезбеђења слањем обавештења порес-
ком обвезнику или принудном наплатом; стара 
се о томе да се одбију евентуални захтеви за 
одлагање плаћања дугованог пореза обвезни-
цима којима су поништени споразуми, однос-
но укинута решења; даје мишљење на захтев 
пореског обвезника који је закључио уговор о 
финансијском реструктурирању; врши попис 
покретних ствари и непокретности; подноси 
захтев надлежном суду за доношење решења 
за дозволу уласка у стан или друге просто-
рије; прибавља доказ о непокретности које 
су својина пореског обвезника од катастра 
непокретности; подноси захтев за брисање 
залоге, односно хипотеке и обавештава бан-
ку и дужника пореског обвезника и пореског 
обвезника о престанку важења решења; врши 
процену пописаних ствари, саставља запис-
ник о извршеном попису и процени и одузима 
пописане покретне ствари; доноси закључак 
по приговору; обавештава потенцијалне влас-
нике; учествује у одређивању почетне вред-
ности непокретности, припрема решење о 
утврђеној почетној вредности непокретности; 
доноси решење по приговору; врши заплену 
непокретности која није уписана у одгова-
рајући регистар; учествује у продаји непокрет-
ности; доноси закључак о одређивању начина 
продаје, припрема оглас о продаји непокрет-
ности; саставља записник о јавном надме-
тању и току непосредне погодбе; припрема 
решење о продаји непокретности; припрема 
решење о преносу непокретности у своји-
ну града и доставља га пореском обвезнику 
и катастру непокретности; доставља доказ о 
намирењу катастру са налогом да се хипотека 
брише; обавештава надлежни орган да преуз-
ме непокретност у државину; пружа стручну 
помоћ пореским обвезницима. Обављање и 
других послове из делокруга рада по налогу 
руководиоца Одељења и начелника Општин-
ске управе. За свој рад непосредно је одго-
воран руководиоцу Одељења и начелнику 
Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из нау-
чне области друштвених или техничких нау-
ка наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит 
и завршен приправнички стаж или најмање пет 
година проведених у радном односу код посло-
давца из члана 1 став 1 и 2 Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе.

ОСТАЛО: на јавном конкурсу могу да учест-
вују сва пунолетна лица, држављани Републи-
ке Србије која имају прописано образовање и 
испуњавају остале услове одређене законом, 
другим прописом и актом о систематизацији 
радних места, да нису правноснажно осуђи-
вана на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци и да им раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно орга-
ну аутономне покрајине или јединице локал-

не самоуправе, због теже повреде дужности 
из радног односа. Докази који се захтевају 
у јавном конкурсу, прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Учесник конкурса 
који изјави да ће сам доставити доказе који 
су садржани у службеним евиденцијама, при-
лаже оригинале или оверене фотокопије уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, као и друге оригинале или 
оверене фотокопије доказа о испуњавању про-
писаних услова за рад на радном месту које 
се попуњава а који су садржани у службеним 
евиденцијама. Државни службеник који се 
пријављује на конкурс, подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених. Сви докази 
се прилажу у оригиналу или у 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). 

У изборном поступку проверавају се:
за радно место под редним бројем 1: стручна 
знања из области Закона о локалној самоупра-
ви, Закона о финансирању локалне самоупра-
ве и Закона о улагањима – усмено, познавање 
рада на рачунару – практичним радом;
за радно место под редним бројем 2: стручна 
знања из области Закона о локалној самоупра-
ви, Закона о финансирању локалне самоупра-
ве и Закона о улагањима – усмено, познавање 
рада на рачунару – практичним радом;
за радно место под редним бројем 3: стручна 
знања из области Закона о локалној самоупра-
ви, Закон о финансирању локалне самоуправе, 
Закон о општем управном поступку, Закон о 
пореском постуку и пореској администрацији, 
закон о порезима на имовину, Закон о прекр-
шајима – усмено, познавање рада на рачунару 
– практичним радом;
за радно место под редним бројем 4: стручна 
знања из области Закона о локалној самоупра-
ви, Закон о финансирању локалне самоуправе, 
Закон о општем управном поступку, Закон о 
пореском постуку и пореској администрацији, 
закон о порезима на имовину, Закон о прекр-
шајима – усмено, познавање рада на рачунару 
– практичним радом. 

Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Општинска управа општи-
не Голубац, 12223 Голубац, Цара Лазара 15, са 
назнаком „За јавни конкурс ____ (навести рад-
но место за које се пријава подноси)”. 

Лице задужено за давање обавештења: Ради- 
ша Живковић, канцеларија 12, телефон 012 
/678-260. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Општине Голубац www.golubac.
org.rs. Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс, пријава добија шифру под којом подно-
силац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења. 

Трајање радног односа: за наведена радна 
места радни однос заснива се на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе у 
року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. 

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. 

Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесни-
цима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 31.10.2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на адресе које су навели у својим пријавама. 
Изборни поступак ће се спровести у просто-
ријама Општинске управе Голубац. 

Напомена: 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. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној 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), биће одбачене. Јавни конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју је именовао начелник 
Општинске управе управе општине Голубац. 
Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.golubac.org.rs) и огласној табли 
Општинске управе, као и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Сви 
изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. Образац пријаве на кон-
курс, за наведена радна места, може се преузе-
ти на званичној интернет презентацији општине 
Голубац, или у штампаној верзији на писарници 
Општинске управе Голубац, Цара Лазара 15.

Национална служба
за запошљавање
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ПРОКУПЉЕ

ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

ЖИТОРАЂА
18400 Житорађа, Светосавска 25

Радник на одржавању објеката, 
јавних површина, чистоће  

у кругу предузећа

УСЛОВИ: средње образовање у четворого-
дишњем трајању; држављанство Републи-
ке Србије; да је кандидат пунолетан; да 
није осуђиван на безусловну казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци, да се против 
кандидата не води поступак за кривично дело. 
Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање делокруга рада, вештина комуника-
ције – усмено.

ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: потписана пријава са биографијом 
и наводима о евентуалном досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених;оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал уверења 
МУП о чињеници осуђиваности за кандидата и 
оригинал уверења надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у 
градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Снежана Ђорђевић, тел. 062/8226-649.

СОМБОР

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО 
25265 Свилојево, Железничка 21

тел. 025/797-005
e-mail: mzsvilojevo2@gmail.com

Секретар
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидати осим општих услова про-
писаних одредбама Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
треба да испуњавају и посебне услове: да имају 
VI или IV степен стручне спреме; три године 
радног искуства на истим или сличним посло-
вима; да имају пребивалиште на територији 
МЗ Свилојево у задњих пет година; да познају 
рад на рачунару (MS Office). Стручна оспо-
собљеност, звање и вештина: вештину канди-
дата за рад на рачунару проверава стручњак 
за информациону технологију који о томе даје 
своје мишљење; вештина рада на рачунару не 
проверава се кандидату који приложи писмени 
доказ о завршеном курсу и обуци која одговара 
захтеваној оспособљености за рад на рачунару. 
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: 
доказ о радном искуству (оригинал или овере-

на копија); доказ о стручној спреми (оригинал 
или оверена копија); потврду о пребивалишту 
из полицијске станице (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија не ста-
рија од шест месеци). Неблаговремене, нера-
зумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази неће се узети 
у разматрање. Пријаву са приложеном докумен-
тацијом доставити на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс – не отварати”. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”.

ВАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У МИОНИЦИ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Основни суд у Мионици, Мионица, Војводе 
Мишића 28.

II Радно место које се попуњава: 

Извршилачко радно место техничар 
за информационо-техничку 
подршку, звање референт

Опис послова: обавља послове инсталирања 
и текућег одржавања рачунарске опреме у 
суду, врши инсталацију софтверских аплика-
ција, самостално отклања мање кварове на 
деловима рачунарске опреме, стара се о благо-
временом и превентивном сервисирању рачу-
нарске и комуникационе опреме и води еви-
денцију, планира и врши замену потрошног 
материјала, пружа техничку подршку запосле-
нима, обавља послове евиденције информатич-
ких ресурса суда, стара се о ажурирању сајта 
суда, врши нарезивање и штампање презен-
тационих дискова суда, врши имплементацију 
антивирусне заштите, израђује основе web пре-
зентације и дизајн пословног материјала суда, 
израђује статистичке извештаје у електрон-
ском и папирном облику и активно учествује у 
креирању аналитичких послова у суду, прати 
спровођење аналитичко-статистичких посло-
ва и имплементираних послова апликативног 
софтвера у суду, по налогу и упутствима систем 
администратора спроводи обуку запослених за 
примену пословних апликација и обавља друге 
послове по налогу председника суда;

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

III Фазе изборног поступка: Изборни посту-
пак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају најпре опште функцио-
налне, потом посебне функционалне и након 
тога понашајне компетенције. Након провере 
понашајних компетенција конкурсна комисија 
(у даљем тексту: комисија) ће обавити интервју 
са кандидатима.

А) Провера општих функционалних ком-
петенција: Кандидатима који учествују у 
изборном поступку вршиће се најпре провера 
општих функционалних компетенција и то: 
– из области знања организација и рад држав-
них органа Републике Србије;

– из области знања и вештина дигитална 
писменост;
– из области знања и вештина пословна кому-
никација.

Опште функционалне компетенције комисија 
ће проверавати редоследом како је наведено, 
а кандидат који освоји један бод у провери 
одређене компетенције, искључиће се из даљег 
изборног поступка.

Компетенција организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 20 питања. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног 
од више понуђених одговора. Тест ће састави-
ти комисија методом случајног избора из базе 
питања (у бази питања налазе се и тачни одго-
вори) која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Мионици. Кандидати ће 
тест радити у папирној форми. Време за израду 
теста је 45 минута.

Компетенција дигитална писменост провера-
ваће се израдом практичног задатка на рачу-
нару. Кандидатима ће се поставити задаци 
слични задацима који су објављени на интер-
нет презентацији Основног суда у Мионици. 
Време за израду задатка је 45 минута. У погле-
ду провере опште функционалне компетенције 
„дигитална писменост” (поседовање знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста 
и табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује одговарајући сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост”, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Компетенција пословна комуникација про-
вераваће се решавањем теста од 9 питања, 
који ће се радити у писаној форми. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора из постављених задатака 
који ће бити слични задацима објављеним на 
интернет презентацији Основног суда у Миони-
ци. Време за израду задатка је 45 минута.

Комисија ће саставити извештај о резултати-
ма провере општих функционалних компетен-
ција, а укупан број бодова који се могу додели-
ти кандидату износи највише 9 бодова. Након 
провере општих фукционалних компетенција 
кандидатима који не буду искључени из даљег 
изборног поступка вршиће се провера посебних 
функционалних компетенција.

Б) Провера посебних функционалних 
компетенција: за радно место техничар за 
информационо-техничку подршку: 
– познавање прописа: Судски пословник, Закон 
о општем управном поступку и Закон о држав-
ним службеницима, провера ће се вршити писа-
ним путем – тест;
– посебна функционална компетенција у 
области рада информатичких послова – позна-
вање метода и техника прикупљања, евиденти-
рања и ажурирања податак у базама података 
(познавање Office пакета и Интернет техноло-
гије, одржавање хардвера и поседовање знања 
из области информационе безбедности) – про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом;
– посебна функционална компетенција у области 
рада информатички послови у правосуђу – 
знање и вештине за обуку запослених за рад са 
пословним софтвером – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом;
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Писани тест се састоји од 15 питања. Кандида-
ти решавају тест заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити комисија 
методом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Мионици. Кандидати ће тест радити у 
папирној форми. Време за израду теста је 1 час.

Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова 
на радном месту техничара за информацио-
но-техничку подршку. Свим кандидатима ће 
бити постављен исти задатак, а време за при-
прему кандидата је 15 минута.

НАПОМЕНА: Провера посебних функционал-
них компетенција вршиће се горе наведеним 
редоследом, с тим да се писмена и усмена про-
вера не могу обавити у истом дану. Мерила која 
ће бити коришћена за вредновање посебних 
функционалних компетенција путем разгово-
ра са кандидатима су следећа: аналитичност, 
систематичност, познавање поступка, метода и 
техника рада, прецизност и тачност у навођењу 
подата, јасноћа и концизност изнетог закључка. 
Максимални број бодова приликом провере 
посебних функционалних компетенција је 20.

В) Провера понашајних компетенција: 
Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се 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;

Провера понашајних компетенција обавиће се 
путем упитника, а испитавање путем упитника 
обавиће дипломирани психолог.

Г) Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са 
кандидатима, који подразумева разговор чла-
нова комисије са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа. Максималан 
број бодова који кандидат може добити је 6.

IV Врста радног однос и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време у Основ-
ном суду у Мионици. Место рада: Основни суду 
у Мионици, Војводе Мишића 28, Мионица.

V Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на конкурс: Јавни конкурс је огла-
шен на огласној табли Основног суда у Миони-
ци, на интернет презентацији Основног суда у 
Мионици, на порталу е-управа и на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – публи-
кација „Послови”.

Јавни конкурс ће бити оглашен дана 19.10.2022. 
године у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање публикација „Послови”.

Последњи дан рока за подношење прија-
ва је 27.10.2022. године.

VI Општи услови: 
– да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије;
– да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа;

– да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Мионици.

Уредно попуњен, одштампан и лично потписан 
Образац пријаве подноси се поштом или лич-
но на писарници суда у затвореној коверти на 
адресу: 
Основни суд у Мионици, 14242 Мионица, Војво-
де Мишића 28, са назнаком: „За јавни конкурс 
– попуњавањеизвршилачког радног места (тех-
ничар за информационо-техничку подршку)”.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначен за доставу обавештења.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву: 
– биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству;
– уверење о држављанству Републике Србије;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема;
– уверење о положеном државном стручном 
испиту;
– уверење издато од стране суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (не ста-
рије од шест месеци);
– уверење издато од стране надлежног органа 
(МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије 
од шест месеци);
– потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу;
– исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења, уговори и други акти 
из којих се види на којим пословим, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство)
– Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник 
конкурса опредељује да ли ће сам достави-
ти податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њих. Одредбама чл. 9 и чл. 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018) пропи-
сано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Доку-
мент о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству и уверење 
да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Потребно је да кан-
дидат попуни изјаву (Образац 1 или 1а) којом 
се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Обрасце 1 и 1а могу се преузе-
ти на интернет презентацији Основног суда 
у Мионици у оквиру обавештења о конкурсу. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
претходно наведене доказе. Наведене доказе 
кандидат може да достави уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овере-
ној фотокопији.
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски јзик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је сте-
чена у иностранству мора бити нострификована.

IX Датум и место провере компентенција 
учесника у изборном поступку: Са учесни-
цима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просторија-
ма Основног суда у Мионици, Војвoде Мишића 
28. Јавни конкурс спровешће конкурсна коми-
сија именована одлуком председника Основног 
суда у Мионици. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази 
биће одбачене од стране конкурсне комисије.

У изборном поступку комисија може да прове-
рава само оне компетенције које су наведене 
у огласу о конкурсу и на начин који је наведен 
у огласу о конкурсу. Кандидати ће о датуму и 
времену провере, бити обавештени на контак-
те бројева телефона или e-mail адресе које су 
навели у пријави. Кандидати међу којима се 
спроводи изборни поступак обавештавају се о 
томе када почиње изборни поступак, најмање 
три дана пре отпочињања изборног поступка, 
о чему се сачињава белешка у конкурсној доку-
ментацији одређеног кандидата. Кандидат који 
се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције обавештава се да је искљу-
чен из даљег тока изборног поступка.

X Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Милена Радисављевић, 
члан конкурсне комисије, на телефон 014/3421-
225 сваког радног дана у периоду од 8.00 до 
15.00 часова.

НАПОМЕНА: Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу, подлежу 
пробном раду у трајању од шест месеци.
Сви појмови који су у овом огласу изражени у 
граматичком мушком роду, односе се без разли-
ке на особе мушког и женског рода.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Трговина и услуге

„MISS CLEAN” DOO
11000 Београд, Браничевска 9

тел. 063/455-486
e-mail: jadranka.pjevic@gmail.com

Радник у хемијском чишћењу

УСЛОВИ: лице са завршеним IV, VI/1, VII/1 сте-
пеном стручне спреме; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Пријаве слати на горе наведену имејл адресу, 
јављање кандидата на контакт телефон.

„C&LC – GROUP” DOO
11070 Нови Београд 

Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/1052-209

Унутрашње прање и одржавање 
градских аутобуса

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

CORP JVJV DOO
21000 Нови Сад 

Булевар Војводе Степе 12
тел. 064/6455-689

Хигијеничарка

УСЛОВИ: лице са завршеним I степеном стру-
чне спреме; небитно радно искуство. Рок за 
пријаву: 10.11.2022. Јављање на горе наведени 
телефон.

ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ САЛОН 
ЦЕКИ – ХМС

Нови Сад
тел. 064/2858-707

Мушко – женски фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; мушко 
женси фризер; са радним искуством. Рад у сме-
нама. Рок за пријаву: 10.11.2022. Јављање на 
горе наведени телефон.

МИКРО ШПАЈЗИЋ ДОО
21000 Нови Сад, Коло српских сестара

тел. 063/515-879

Комерцијалиста

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
основна информатичка обука; возачка дозво-
ла Б категорије. Теренски рад и рад у сменема; 
обезбеђен превоз. Рок за пријаву 10.11.2022. 
Јављање на горе наведени телефон.

„ДИФОЛ” ДОО
11070 Нови Београд 

Антифашистичке борбе 21

Магационер
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељ-
но радно искуство на сличним пословима, рад 
са виљушкаром, познавање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола Б категорије; познавање 
енглеског језика. Пробни рад 1 месец. Прија-

ве слати на e-mail: dejan@difol.net у року од 20 
дана од дана објављивања огласа.

ДОО „КЛАНИЦА И ПРЕРАДА 808”
22300 Стара Пазова, Вука Караџића 3

тел.022/310-808, 063/1198-008
e-mail: finansije808@gmail.com

Месар
на одређено време 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
месар; потребна возачка дозвола Б категорије, 
радно искуство 2 месеца. Обезбеђен смештај, 
исхрана и превоз. Плата 600 евра.

Физички радник
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било 
ког занимања, возачка дозвола Б категорије. 
Почетна плата 600 евра, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана.

„ЈАКУЗА” ДОО БЕОГРАД
Земун

Београд, Светозара Папића 3Д
тел. 064/6582347

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Службеник обезбеђења
на одређено време, место рада Ужице

4 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, 
без обзира на врсту квалификације; лиценца 
за обављање послова физичко-техничког обез-
беђења, са или без ношења оружја, лиценца / 
стручни испит из противпожарне заштите. Рад 
је у сменама. Трајање огласа: 21.10.2022. годи-
не.

РВ ГЛО ДОО БЕОГРАД
Београд – Чукарица
Петра Лековића 90
тел. 063/300-107

e-mail: office@rvglo.com

Послови чишћења
место рада Златибор

УСЛОВИ: I-IV ССС. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 063/300-107. Трајање огласа до 
31.10.2022. године.

Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
„БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Техничар одржавања одеће  
у посебним условима рада 

(машински перач)
пробни рад три месеца

УСЛОВИ: Основно образовање; пожељно је 
радно искуство на истим или сличним посло-
вима. Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној основној школи (са просечном 
оценом); потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у стру-
ци (фотокопија радне књижице или потврда 

послодавца); фотокопију личне карте или очи-
тану личну карту (уколико лична карта поседује 
чип); биографију, са адресом и контакт теле-
фоном. 

Помоћни радник
у Одсеку исхране,  

пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: Основно образовање; пожељно је 
радно искуство у стационарним здравственим 
установама на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе и оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној основној школи – II 
степен стручне спреме (са просечном оценом); 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци (фото-
копија радне књижице или потврда послодав-
ца); фотокопију личне карте или очитану личну 
карту (уколико лична карта поседује чип); био-
графију, са адресом и контакт телефоном. 

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: Средње образовање; предност имају 
кандидати са радним искуством у стационар-
ним здравственим установама. Кандидати су 
обавезни да доставе уз пријаву: оверен препис 
или фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању – са просечном оценом; оверени 
препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце (уколико 
је кандидат поседује); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца); фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију, са адресом и 
контакт телефоном. 

Медицинска сестра – техничар 
општег смера на осталим  
болничким одељењима
пробни рад шест месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање; пожељно је 
претходно радно искуство у стационарним 
здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Кандидати су обавезни да 
доставе уз пријаву: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи (са просечном оценом); оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца); фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију, са адресом и 
контакт телефоном. 

Медицинска сестра – техничар 
(инструментарка)

пробни рад шест месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање; пожељно је 
радно искуство у стационарним здравственим 
установама на истим или сличним пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
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шеној средњој медицинској школи (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; доказ 
о радном искуству у струци након положеног 
испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фото-
копија радне књижице или потврда послодав-
ца); фотокопију личне карте или очитану личну 
карту (уколико лична карта поседује чип); био-
графију, са адресом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од надлежног орга-
на. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
расписивања огласа у листу „Послови”. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима огласа, као и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Лабораторијски техничар
на одређено време, ради замена 

запослене (боловање ради неге детета), 
за рад у Служби за радиолошку и 

лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
смер лабораторијски техничар, положен струч-
ни испит.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време, ради замене 
запослене (трудничко боловање) 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
– смер општи, медицинска сестра – техничар, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: кандидати морају испуњавати опште 
услове утврђене Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/17 – УС и 137/17, 95/2018 
– аутентичко тумачење) и посебним прописима 
везаним за јавне службе: уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци), доказ да се 
против канидата не води кривични поступак 
односно да оптужнца није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење 
суда не старије од 6 месеци). Уз пријаву, са 
краћом биографијом и пропратним писмом, кан-
дидати подносе доказе о испуњености општих 
и посебних услова у оригиналу или овереним 
копијама, не старијим од 6 месеци. Рок за под-
ношење пријаве је 10 дана од дана објављи-
вања огласа у Националној служби за запо-
шљавање и на сајту Министарства здравља. 
Пријаве на оглас могу се поднети лично или на 
писарници ДЗ „Др Милорад Влајковић”, сваког 
радног дана од 07-15 часова или послати пре-
поручено поштом на горе наведену адресу са 
назнаком „За оглас ____ (навести радно место 
за које се конкурише)”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ”

34210 Рача, Виноградска бб.
тел. 034/751-076

Возач
у хитној медицинској помоћи

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема и 
поседовање возачке дозволе Б категорије. Кан-
дидати уз пријаву на оглас достављају и сле-

дећа документа: фотокопију дипломе о заврше-
ној школи; фотокопију личне карте, фотокопију 
возачке дозволе, потврду о радном искуству. 
Оопис посла по Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у 
Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле” Рача. Рок 
за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се дос-
тављају на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

Доктор медицине – специјалиста 
радиологије

пробни рад од 3 месеца

Опис посла: ради послове своје специјалности 
у ОЈ Дома здравља према распореду послова 
непосредног руководиоца, учествује у едука-
цији кадрова, ради на здравственом просвећи-
вању, води евиденцију о свом раду. Обавља и 
друге послове по налогу руководиоца. За свој 
рад одговоран је начелнику службе.

УСЛОВИ: медицински факултет, завршена спе-
цијализација из радиологије, положен стручни 
испит, лиценца, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Кандидати уз пријаву на оглас достављају: 
диплому о завршеном медицинском факултету у 
оригиналу или фотокопији, доказ о положеном 
специјалистичком испиту, доказ о положеном 
стручном испиту у оригиналу или фотокопији, 
лиценцу, кратку биографију.

Доктор медицине

Опис посла: ради послове доктора медицине у 
ОЈ Дома здравља према распореду непосред-
ног руководиоца, учествује у едукацији кадрова, 
ради на здравственом просвећивању, води еви-
денцију о свом раду. Обавља лекарске прегледе 
на терену и у амбуланти. Ради у превентивним 
саветовалиштима, организује и спроводи пропи-
сане систематске прегледе, циљане и скрининг 
прегледе. Учествује у посебним програмима 
(вакцинација, мере у случају епидемија, као и 
за рано откривање болести). Обавља прегледе, 
упућује на даљу дијагностику и специјалистич-
ке прегледе, одређује начин лечења и прописује 
терапију. По потреби иде у кућне посете. Обавља 
и друге послове по налогу начелника службе. За 
свој рад одговоран је начелнику службе.

УСЛОВИ: медицински факултет, положен струч-
ни испит, лиценца, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење), 
возачка дозвола Б категорије. Кандидати уз 
пријаву на оглас достављају: диплому о завр-
шеном медицинском факултету у оригиналу или 
овереној фотокопији, доказ о положеном струч-
ном испиту у оригиналу или овереној фотоко-
пији, лиценцу, кратку биографију.

ОСТАЛО: пријаве се достављају у затвореним 
ковертама на адресу Дома здравља у Младе-
новцу у року од 8 дана од дана објављивања 
у званичној публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

1) Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

у Служби за радиолошку дијагностику, 
Одсек за ангиографске интервентне 

радиолошке процедуре,  
Заједничке медицинске делатности, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа 
/ струковна медицинска школа – смер виши 
радиолошки техничар / струковни медицински 
радиолог; положен стручни испит након завр-
шене више медицинске / струковне медицинске 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије; радно искуство у области конкурса. 
Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, 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 завршеној 
вишој / струковној медицинској школи – виши 
радиолошки техничар / струковни медицин-
ски радиолог, уверење о положеном стручном 
испиту након завршене више / струковне меди-
цинске школе; лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије; извод из матичне књиге вен-
чаних ако је кандидат променио презиме; доказ 
о радном искуству након положеног стручног 
испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице или уверење о радном стажу 
из ПИО Фонда). 

2) Медицинска сестра – техничар  
на осталим болничким одељењима

у Служби неурохирургије,  
Одељење опште и онколошке 

неурохириргије, Клиника за хирургију, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла – општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе; лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. Уз пријаву на кон-
курс прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана; 
диплома о завршеној средњој медицинској шко-
ли – општи смер; уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе; сведочанства за сваки разред средње 
школе; лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије; извод из матичне књиге венчаних ако је 
кандидат променио презиме.

ОСТАЛО: приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија уверења 
о држављанству, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара-техничара 
Србије, фотокопију личне карте нечиповане, 
односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М 
образац). Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за 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 
Одељење за кадровске и административне 
послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да 
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком „За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” 
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са навођењем радног места за које конкуришу 
лично или путем поште на адресу: Клиничко 
болнички центар Земун, 11080 Београд, Вуко-
ва 9. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодго-
варајућом документацијом неће бити разматра-
не. Кандидати који не буду изабрани докумен-
тацију могу преузети на писарници Клиничко 
болничког центра Земун.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Виши лабораторијски техничар
Хематолошка лабораторија,  

пробни рад до 6 месеци

УСЛОВИ: виша / висока струковна школа здрав-
ствене струке – виши лабораторијски техничар 
/ струковни медицинско-лабораторијски техно-
лог; најмање 6 месеци радног искуства; поло-
жен стручни испит; лиценца. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем вишег лабора-
торијског техничара на неодређено време за 
потребе хематолошке лабораторије – 1 (један) 
извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеном образовању; 
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопија лиценце; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.); фотокопије уго-
вора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде 
о обављеном раду од стране начелника служ-
би здравствених установа на меморандуму, 
времену проведеном на раду и оценама рада 
кандидата – уколико их кандидат поседује. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се при-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Медицинска сестра – техничар
Одељење анестезиологије  

са реаниматологијом, на одређено 
време по основу замене до повратка 

радника са боловања

Медицинска сестра – техничар
Одсек кардиохируршког интензивног 
лечења, на одређено време по основу 

замене до повратка радника  
са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства на посло-
вима медицинске сестре – техничара. Рок за 
пријаву кандидата је8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем меди-
цинске сестре – техничара на одређено време 

по основу замене до повратка радника са боло-
вања – 3 (три) извршиоца”. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

Одсек за општу радиологију,  
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: виша / висока струковна школа 
здравствене струке – струковни медицински 
радиолог; најмање 6 месеци радног искуства 
у наведеном звању; положен стручни испит; 
лиценца. Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем вишег радиолошког техничара у дијаг-
ностици на одређено време до 3 месеца за 
потребе одсека за општу радиологију, 3 (три) 
извршиоца”. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеном образовању; 
фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопија лиценце; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.); фотокопије уго-
вора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде 
о обављеном раду од стране начелника служ-
би здравствених установа на меморандуму, 
времену проведеном на раду и оценама рада 
кандидата – уколико их кандидат поседује. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се при-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

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

Перач лабораторијског посуђа
у Одељењу за техничке послове

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног одно-
са јесу општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Институту за јав-
но здравље Крагујевац. Уз пријаву се подносе 

оверене копије следећих докумената: дипло-
ма о стеченом основном образовању; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са подацима (адреса, контакт телефон, 
e-mail адреса). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). 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 
Институт за јавно здравље Крагујевац. Канди-
дати који испуњавају услове јавног огласа могу 
бити позвани на разговор уколико су потребне 
додатне информације које могу бити важне за 
доношење одлуке о пријему.Оглас се објављује 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, огласно ј табли и интернет 
страници Института за јавно здравље Крагује-
вац и у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава 
је осам дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Одлука о избору кан-
дидата биће објављена на интернет страници 
Института за јавно здравље Крагујевац (www.
izjzkg.rs). Телефон за контакт 034/504-522. 
Пријаве се подносе у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести назив рад-
ног места)” преко писарнице Института за јавно 
здравље Крагујевац или путем поште на горе 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Доктор медицине специјалиста  
– изабрани лекар за децу 

у Одсеку за здравствену заштиту жена

Опис послова: обавља специјалистичке пре-
гледе и то: узимање анамнезе, постављање 
дијагнозе, прописивање терапије, давање 
савета у погледу лечења, по потреби упућује 
децу на друге специјалистичке прегледе, 
организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика за настанак болести, прати здравст-
вено стање становништва на свом подручју 
и осигурава податке за потребе здравствене 
статистике, утврђује ризике за здравље, пред-
лаже и спроводи мере за њихово отклањање, 
спроводи здраствено – васпитне активности 
и остварује сарадњу са кључним појединци-
ма и организацијама у заједници; организује 
и спроводи прописане систематске, циљане 
и скрининг прегледе; учествује у посебним 
програмима (вакцинација, мере у току епиде-
мија и масовних несрећа, мере за рано откри-
вање болести); даје мишљење о здравственом 
стању детета ради одласка у школску установу 
или колективни боравак, врши пријављивање 
заразних болести, издаје налоге за давање 
инекција и патронажне посете, врши лекарске 
специјалистичке прегледе у Саветовалишту 
за одојчад: упознавање са општим стањем и 
развојем детета и општи клинички преглед, 
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контролу примљених вакцина, испитивање 
оштрине чула вида и слуха, давање савета 
родитељима, обавља здравствено васпитни 
рад са појединцима и групама, води днев-
ну евиденцију извршених прегледа и услуга 
и исте уноси у рачунар за израду електрон-
ске фактуре, обавља и друге послове које му 
у задатак стави начелник службе и директор 
Дома здравља. 

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат је дужан да испуњава и следеће 
услове: завршен медицински факултет, поло-
жен специјалистички испит из педијатрије, 
одобрење за самосталан рад (лиценца или 
решење о упису у именик Лекарске коморе). 
Уз пријаву – молбу (обавезно навести број и 
датум огласа) кандидати прилажу неовере-
не копије следеће документације: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла, уверење о положеном специјалистичком 
испиту; одобрење за самосталан рад (лиценца 
или решење о упису у именик коморе); извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном 
и e-mail адресом (преко којих ће се вршити 
коресподенција – заказивање интервјуа са 
кандидатима) и изјавом да није осуђиван. О 
потреби спровођења даљих разговора са кан-
дидатима који се јаве на конкурс, а ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучиће директор. Кан-
дидати који не дођу на интервју неће бити 
рангирани. Коначну одлуку о избору кандида-
та који ће бити примљени у радни однос доно-
си директор. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Служба 
за правне, економско-финансијске и технич-
ке послове Дома здравља Велико Градиште. 
Приликом заснивања радног односа кандидат 
који се прима у радни однос дужан је да доста-
ви лекарско уверење, доказ да није осуђиван 
(уверење издаје МУП) и документацију прет-
ходно наведену уз пријаву – молбу у оригина-
лу или оверене фотокопије. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” (интер-
нет страници Националне службе за запошља-
вање), на интернет страници Министарства 
здравља РС и огласној табли Дома здравља. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама на писарници ДЗ Велико Градиште 
или путем поште на горе наведену адресу, 
уз напомену „Пријава на оглас”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. По завршеном конкурсу предата докумен-
та неће бити враћена кандидатима. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 
012/7160-700.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца. Кан-
дидати подносе следећу документацију: пријаву 
са кратком биографију, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) 

о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију решења 
или лиценце издате од надлежне коморе.

Медицинска сестра – техничар
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, здравствене 
струке, смер општи, педијатријски и гинеколош-
ко-акушерски; стручни испит; лиценца. Канди-
дати подносе следећу документацију: пријаву 
са кратком биографију, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеној средњој медицинској школи, смер 
општи, педијатријски и гинеколошко-акушер-
ски; оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију решења или лиценце издате од надлежне 
коморе.

Спремач / спремачица 
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге,  
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати 
подносе следећу документацију: пријаву са 
кратком биографију, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеној основној школи. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Оглас ће бити 
објављен и на web сајту Министарства здравља 
РС, web сајту и огласној табли ОБ Прокупље. 
Пријаве се достављају искључиво поштом у 
затвореним ковертама са назнаком пријава на 
конкурс, на горе наведену адресу. Неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком дату-
ма када је примљена. Пријава са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијена.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Помоћни радник у ложионици
на одређено време од 6 месеци  

због повећаног обима посла

Опис посла: приликом рада у ложионици 
обавља следеће послове: допрема угаљ од 
депоа до котларнице, помаже ложачу у ложењу 
и на другим пословима у котларници и извла-
чи шљаку коју одвози на депо за складиштење. 
Одржава лифт и чистоћу у свим просторија-
ма у котларници и око котларнице. У летњим 
месецима у недостатку описаних послова 
обавља послове и радне задатке у оквиру тех-
ничке службе и ради на складирању огревног 
материјала и одржавању круга болнице. Чис-
ти пруге, одржава вагоне за допремање угља 
и отклања шљаку. Одговоран је за исправност 
вагона и пруге. За свој рад одговара шефу тех-
ничке службе а приликом рада у кухињи шефу 
кухиње.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: основно образовање. Као доказ о 
испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: Пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; Оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним 

и неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа, у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговре-
меним и неће бити разматране. Контакт теле-
фон 018/830-927. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама путем поште на горе 
наведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас 
за помоћника ложача” или лично у просторија-
ма Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице; ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, 
на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са про-
писима и планом рада службе; врши дијагности-
ку и благовремено лечење пацијената; указује 
хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према меди-
цинским индикацијама, односно код лекара спе-
цијалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента; прописује лекове 
и медицинска средства; спроводи здравствену 
заштиту из области менталног здравља у смис-
лу превенције у оквиру прописаног скрининга, 
ране дијагностике поремећаја, упућивања на 
специјалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на 
виши ниво здравствене заштите; у поступку ост-
варивања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво; на основу мишљења доктора медици-
не специјалисте одговарајуће гране медицине 
упућује пацијента на терцијарни ниво; води пот-
пуну медицинску документацију о здравственом 
стању пацијента, фактурише здравствене услу-
ге које пружа; даје оцену радне способности 
и упућује на лекарску и инвалидску комисију, 
ради у комисијама и на посебним програмима; 
издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на 
лични захтев и на службени захтев код одређе-
них случајева болести и повреда; у стручном 
раду је самосталан и одговоран за координа-
торни рад у својој јединици; прати и предлаже 
измене у процедуралном раду у оквиру акреди-
тацијских стандарда; обавља и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је одго-
воран за свој рад.

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

рехабилитације
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: врши прве, друге и контрол-
не лекарске прегледе у току физикалног трет-
мана, врши лекарски преглед у стану, обавља 
систематски преглед школске и предшколске 
деце ради откривања деформитета и ради на 
програму отклањања деформитета, учествује у 
руковођењу тимским састанцима, координира са 
другим медицинским радницима у процесу реха-
билитације, врши контролу рада физиотерапеу-
та, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију, 
издаје мишљење о радној способности, одређује 
ортопедска помагала и врши надзор над упо-
требом ортопедских помагала, врши одређи-
вање биодоза, осцилографије, динамометрије, 
обавља тест кардиоваскуларног оптерећења, 
испитивање статике тела, испитивање функције 
хода, стимулацију експоненцијалном струјом, 
као и мерења угла скитичне кривине према гра-
фији, води стручно-теоретске састанке органи-
зационе јединице, даје упутства за оглашавање 
радова у кући у зависности од професије, врши 
обуку родитеља за примену најједноставнијих 
вежби корисне терапије, обуку дископатије 
закочења покретима, тумачење плантограма, 
фактурише здравствене услуге које пружа, ради 
у комисијама и на посебним програмима, ради и 
друге послове из своје струке по налогу непо-
средног руководиоца и начелника службе коме 
је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање, медицински факултет: на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из физикалне медицине и рехабилитације; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из физикалне 
медицине и рехабилитације. Радно искуство / 
додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста  
у специјалистичкој делатности  

– интерна медицина
пробни рад 3 месеца

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

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање медицински факултет: на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из интерне медицине; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из интерне медицине. Радно искуство / 
додатна знања / испити: стручни испит; лицен-
ца; специјалистички испит; најмање три годи-
не и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испи-
ту, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста у 
специјалистичкој делатности  

– оториноларингологија
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: врши превентивне и куративне 
оториноларинголошке прегледе пацијената и 
даје своје мишљење, врши испитивање функ-
ције вестибуларног и кохлеарног апарата на 
захтев ординирајућег доктора, пружање хитме 
медицинске помоћи (зауставља крварење из 
носа, вађење страног тела и др.), оријентацио-
нивестибуларни преглед, аудиолошки преглед, 
предлаже медикаментозну и другу терапију у 
извештају о здравственом стању пацијента, 
врши прегледе и даје мишљења за комисије, 
по потреби, фактурише здравствене услуге које 
пружа, ради и све остале послове из области 
своје струке по налогу непосредног руководио-
ца и начелника службе којима је одговоран за 
свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање, медицински факултет: на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године и завршена специјали-
зација из оториноларингологије; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и завршена специја-
лизација из оториноларингологије. Радно иску-
ство / додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном специјалис-
тичком испиту, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити неовере-
не фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра – техничар 
у поливалентној патронажи

пробни рад

Опис послова: планира и пружа услуге проце-
са здравствене неге и подршке пацијентима, 
у складу са праксом и стандардима савремене 
здравствене неге, о чему води прописану меди-
цинску документацију, координира здравствено 
васпитни рад здравствених и других радника 
на свом микрореону, обавља патронажну посе-
ту и одговорна је за садржај рада, води днев-
ник посета и осталу документацију у служби, 
контактира и сарађује са изабраним лекаром 
и другим здравственим организацијама зави-
сно од конкретног случаја, сарађује са пред-
ставницима локалне заједнице, хуманитарним 
организацијама, установама социјалне заштите 
и осталим установама од значаја за породицу, 
прибавља и анализита податке на основу којих 
се предузимају потребне мере у спречавању 

ширења заразних болести, израђује месечни, 
тромесечни и годишњи извештај, обавља посе-
те трудници, бабињари и новорођенчету, одој-
чету, малом и предшколском детету, као и лицу 
старијем од 65 година, каои посете по налогу 
изабраног лекара свим популационим група-
ма, обавља патронажне посете оболелом од 
малигног обољења, психоза, шећерне болести, 
ендемског нефритиса, прогресивних неуромиш-
ићних обољења и осталим популационим гру-
пама по налогу изабраног лекара, учествује у 
сагледавању потребе организованог кућног 
лечења, реализује и фактурише здравстве-
не услуге и одговорна је за тачност података, 
ради и друге послове из домена своје струке по 
налогу одговорне сестре службе и главне сес-
тре ДЗ-а којима одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицинске струке, општи смер, 
гинеколошко акушерски смер: на основним сту-
дијама првог степена (струковне/академске) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Радно искуство / додат-
на знања / испити: познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окру-
жење), стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању више, односно 
струковне медицинске сестре; током пробног 
рада одговори радним задацима самосталног 
рада; поседовање возачке дозволе Б категорије. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или фотокопију решења о упису у комо-
ру, фотокопију возачке дозволе Б категорије и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

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

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
PHARMA PLUS
КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: pharmapluskg@gmail.com

Магистар фармације
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ССС, смер: дипломирани фармаце-
ут / магистар фармације; радно искуство није 
неопходно; положен стручни испит; знање рада 
на рачунару. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе послодавцу 
на e-mail: pharmapluskg@gmail.com, најкасније 
до 12.11.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за физикалну медицину 

и рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог до истека породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
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2. Виша медицинска сестра – 
техничар

на осталим болничким одељењима, 
одговорна за рад у Одсеку за 

палијативно лечење Службе за 
продужено лечење и негу при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

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

3. Виши физиотерапеут
за рад у Одељењу за рану и дечију 

рехабилитацију, у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотера-
пеутског смера или висока медицинска школа 
струковних студија, струковни физиотерапеут 
или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковни терапеут, VI/1 или VI/2 
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 

4. Медицинска сестра – техничар
у здравственим установама са 
образованим организационим 

јединицама које обављају 
психијатријску делатност, 

које су организоване за 
двадесетчетворочасовни пријем  

и задржавање пацијената без  
пристанка у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 6 месеци  
због повећаног обима посла

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

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију лиценце издате од надлежног органа. 
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. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти са назнаком „За оглас” са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на горе наве-
дену адресу. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар 

Генерала Живковића 1
тел. 020/311-765

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва,  
на одређено време ради замене  

дуже одсутног радника

УСЛОВИ: према Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Дому здравља 
Нови Пазар 298/2021: стечено високо образо-
вање – на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
положен стручни испит, поседовање лиценце 
или решења о упису у комору, пожељно радно 
искуство на пословима доктора медицине. Као 
доказ о испуњености услова кандидати су дуж-
ни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
радном и личном биографијом (радно иску-
ство), контакт телефон; оверену фотокопију 
дипломе, лиценца или решење о упису у ЛКС, 
очитану личну карту, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству. Прија-
вом на конкурс кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Ови подаци се не 
могу користити у друге сврхе, њих обрађује 
Кадровска служба Дома здравља. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове који се 
заснивају не старије од 6 месеци; уверење суда 
да се против кандидата не води судски посту-
пак, не старије од 6 месеци; уверење МУП-а 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар, адреса Генерала Живковића 1, са 
назнаком „За јавни оглас”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кон-
такт: 020/311-765.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари 

Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине
на одређено време, до повратка 
запосленог са специјализације,  

а најдуже до 2 године
4 извршиоца

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом завршен медицински факултет (VII сте-
пен стручне спреме) и положен стручни испит. 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном Медицинском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из МК рођених (не старије од шест месе-
ци) или оверена фотокопија. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и ове-
рену фотокопију лиценце. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у гласилу Националне службе за запошљавање 
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекар-
ско уверење, уверење о држављанству и уве-
рење надлежног суда да се против њих не води 
кривични поступак. Пријаву са документацијом 
доставити на адресу: Дом здравља Жабари, 
кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Фармацеутски техничар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеном средњом школом, фармацеутски техни-
чар. Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање; стручни испит; лиценца.

Медицинска сестра – техничар у 
интензивној нези нивоа 2

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен система-
тизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом школом, медицинска сес-
тра – техничар у интензивној нези нивоа 2. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање у трајању од четири године; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства.

Спремач / спремачица  
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеном основном школом, спремач / спремачи-
ца просторија у којима се пружају здравствене 
услуге. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
основно образовање.

Доктор медицине специјалиста  
у радиолошкој дијагностици

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Опис послова: предвиђен системати-
зацијом послова установе, за послове са завр-
шеним медицинским факултетом и положеним 
специјалистичким испитом из радиологије, 
доктор медицине специјалиста у радиолошкој 
дијагностици. Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом, кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне 
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услове: Високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. и завршена специјализација из одређе-
них грана медицине-радиологије, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим спе-
цијализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника, на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана медицине – радиологије, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника, стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит из радиоло-
гије; најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (други доказ о радном искуству), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге венчаних уколико је канди-
дат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију / очи-
тану личну карту. Напомена: лекарско уверење 
којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат 
који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Млави. 
Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављи-
вања у Службеном гласилу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у 
затвореним ковертама на адресу Општа болни-
ца Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Пет-
ровац на Млави, или доставити лично у Правну 
службу Опште болнице Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна докумен-
тација неће бити узета у разматрање при избо-
ру кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине специјалиста  
у радиолошкој дијагностици

за рад у Служби за здравствену заштиту 
жена, деце, денталне медицине и 

лабораторијске и рендген дијагностике

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/2 
степен стручне спреме – доктор специјалиста 
радиологије; положен стручни испит; поседо-
вање лиценце за рад. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом; оригинал или оверену копију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеној спе-
цијализацији радиологије; оригинал или ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту; решење о лиценци издато од Лекарске 
коморе Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас 

доставити на горе наведену адресу са назнаком 
„За оглас – не отварати” или директно у рачу-
новодствену службу Дома здравља Мионица, 
сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт 
телефон: 014/3421-176. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на конкурс, а ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему 
одлучиће директор. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 30 дана од истека рока 
за подношење пријава и иста ће бити објавље-
на на wеб страници Дома здравља Мионица и 
огласној табли Дома здравља Мионица.

Здравство и социјална заштита

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ДЕЧЈЕ СРЦЕ”

11000 Београд, Цара Николаја II 61 А
тел. 064/8135-289

e-mail. ana.z@decjesrce.rs

Лични пратилац детета – подршка 
детету са сметњама у развоју при 

интеграцији и социјализацији
привремено повремени послови и 
уговор о делу, место рада Панчево

20 извршилаца

УСЛОВИ: Образовање: IV, VI/1, VI/2 или VII/1 
степен стручне спреме. Теренски и рад ван 
просторија послодавца. Трајање конкурса до 
07.11.2022. године. Контак са послодавцем: 
слање пријаве за посао имејлом; јављање кан-
дидата на телефон, 064/8135-289 – лице за кон-
такт: Ана Живуловић.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА 
У РАЗВОЈУ

„Др НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ”
12300 Петровац на Млави, Стамница 

Доктор медицине
на одређено време (са пробним радом и 
могућношћу заснивања радног односа 

на неодређено време)

УСЛОВИ: лице треба да испуњава следеће усло-
ве: да је држављанин Републике Србије; да је 
стекло високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; 2) на основним академским сту-
дијама у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања / испи-
ти / радно искуство: знање рада на рачунару; 
стручни испит, лиценца у складу са прописима 
којима се уређује област послова здравствених 
радника; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: напомена: обезбеђен стамбени прос-
тор за кандидата који буде био изабран. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
достави следећу документацију: биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о рад-
ном искуству у струци; уверење о држављан-
ству – оригинал; извод из матичне књиге 
рођених – оригинал; уверење суда да није под 
истрагом и да се против истог не води посту-
пак; уверење МУП-а о неосуђиваности; доказ 
о лиценци – оверена фотокопија. Пријаве са 
доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу Дома за децу и лица ометена 
у развоју „Др Никола Шуменковић” Стамни-
ца, 12300 Петровац на Млави, са назнаком 

„Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

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

Стручни радник управно-правних 
послова

на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: високо образовање из области прав-
них наука: на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; знање рада на рачунару, пожељно рад-
но искуство у струци 1 година. Општи услови 
за запослење: 1. да је кандидат држављанин 
Републике Србије, 2. да има општу здравстве-
ну способност, 3. да није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци, 4. 
да се против њега не води кривични поступак 
или истрага за дела које се гоне по службеној 
дужности, 5. Докази који се прилажу уз пријаву 
за конкурс: потписана пријава са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом сер 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фоотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акт из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); уверење да лице није осуђивано 
на казну затвора од најмање 6 месеци (издаје 
надлежна полицијска управа), не старије од 6 
месеци; уверење да против лица није покренут 
кривични поступак, нити је покренута истрага 
и претходни поступак (издат од стране надлеж-
ног суда) не старије од 6 месеци. Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, разумљиве 
и потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за запослење 
на оглашеном радном месту извршиће се интер-
вју и провера оспособљености. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве конкурса неће се разматрати. Пријавом 
на јавни конкурс кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Центар за социјални рад 
за општину Кучево. Радни однос се заснива на 
одређено време до повратка привремено досут-
ног радника. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у публи-
кацији „Послови”. Заинтересовани кандидати 
своје пријаве на оглас са потребним прилозима 
упућују на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас”. Све додатне информације 
могу се добити на телефон 012/850-999.

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ 
ПАРАЛИЗУ БЕОГРАДА
11158 Београд, Панчићева 16

тел. 011/2184-533

Дипломирани дефектолог,  
смер моторички поремећаји

за потребе рада у социјалној заштити, 
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду кан-
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дидат треба да испуњава и следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије; да је стекао 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студија); да има најмање 
једну годину рада у струци; да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак. 
Посебни услови: пожељно поседовање лицен-
це за рад у социјалној заштити. Кандидати дос-
тављају: кратку биографију са контакт подаци-
ма и оверену фотокопију дипломе о стручном 
образовању.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ

11000 Београд 
Булевар ослобођења 219

Возач путничког аутомобила

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спеме; радно 
искуство 6 месеци; поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Заинтересовани кандидати 
пријаву могу послати на e-mail: administracija@
zvdob.rs; контакт телефон 011/2492-301 и 
064/8677-540. Рок за пријаву на конкурс је 
10.11.2022. године.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР БЕОГРАД

11000 Београд 
Марије Бурсаћ 49

Физиотерапеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиоте-
рапеутски техничар; без обзира на радно иску-
ство; поседовање лиценце за медицинске сес-
тре и здравствене техничаре.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 011/2462-210. Рок за пријаву 
на конкурс је 31.10.2022. године.

ГЕРЕНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
КИКИНДА

23300 Кикинда 
Генерала Драпшина 99

тел. 0230/434-675

Доктор медицине – лекар опште 
медицине 

изабрани лекар за кориснике смештене 
у Установу социјалне заштите за 

смештај одраслих и старијих лица,  
на одређено време до 2 године,  

уз могућност заснивања радног односа 
на неодређено време

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, или на основним академ-
ским студијама медицине у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит у складу са Законом 
о здравственој заштити, лиценца у складу са 
прописима којима се уређује област послова 
здравствених радника; најмање 6 месеци рад-
ног искуства у звању доктор медицине, знање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, доку-
мента којима се доказује испуњеност услова 
(неоверене фотокопије): дипломе о заврше-
ној одговарајућој школи, уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу, фотокопију 

радне књижице уколико је кандидат поседује 
или потврду послодавца (други доказ о рад-
ном искуству), копију / очитану личну карту. Са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. 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 одељење за кадровске и адми-
нистративне послове Геронтолошког центра 
Кикинда. Приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидат је дужан да достави: ори-
гинале или оверене копије докумената: лична 
карта са важећом адресом становања, извод 
из МКР, уверење о држављанству, диплому, 
лиценцу лекарске коморе РС, лекарско уве-
рење, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није под истра-
гом (уверење суда), уверење да није осуђиван 
(уверење МУП-а), којим се доказује подобност 
за обављање посла у установи. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве на оглас са потребном доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу, 
лично или путем поште са назнаком „Пријава 
на оглас”. Контакт телефон: 0230/434-675, 401-
461.

ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
24435 Мол, ЈНА 105

тел. 024/862-157

Доктор медицине
на одређено време до 24 месеца

Опис посла: организује и спроводи здравстве-
ну заштиту корисника; врши здравствени пре-
глед корисника и контролу спровођења тера-
пије; ординира терапију и врши препис лекова 
на основу налога лекара других специјалности 
путем рецепата; обавља систематске прегле-
де корисника; учествује у пријему корисника 
и обавља систематске прегледе новопримље-
них корисника; води потребну медицинску 
документацију; обавештава службу социјалног 
рада о промени стања код корисника; сарађује 
са свим радним јединицама и службама, као и 
са лекарима специјалистима по питању стату-
са и третмана корисника из области свог рада; 
предузима мере превенције, спроводи дијаг-
ностичке поступке корисника и предузима све 
потребне мере за њихово лечење и излечење; 
стара се о обезбеђењу медицинско-техничких 
помагала у складу са важећим прописима; 
обрађује документацију за бањско-климатско 
лечење, друге здравстне интервенције, туђу 
негу и помоћ, учествује у поступку оствари-
вања права корисника на смештају на пензију 
организијући учешће односно сарадњу лека-
ра специјалиста, психолога и других; сарађује 
са главном медицинском сестром у праћењу 
здравственог стања корисника, организује и 
учествује у едукацији корисника и запосле-
них; сарађује са специјалистима болница и 
рахабилитационих центара у циљу квалитет-
нијег лечења и опоравка наших корисника; 
контактира са сродницима, старатељима или 
другим лицима од значаја за остваривање 
права на здравствену заштиту корисника на 
смештају; учествује у раду дневних тимова, 
стручног тима, одбора и комисија установе, 
која су образована у циљу реализације делат-
ности установе; учествује у изради годишњег 
плана, периодичних и годишњих извештаја 
рада службе; учествује у састављању проје-
ката с којима установа аплицира на конкурси-
ма који се финасирају са разног нивоа власти, 
других правних субјеката или европских фон-

дова; учествује у решавању писмене и усме-
не жалбе корисника упућене на рад служ-
бе; врши и друге сродне послове за које је 
стручно оспособљен; редовно користи лична 
заштитна средства при раду и придржава се 
прописаних мера безбедности и здравља на 
раду; за свој рад одговоран је директору уста-
нове.

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 
и 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење 
даље: Закон) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
радних места Дома за старе и пензионере, Мол 
број 120/4-110/2018-01 од 19.11.2018. године. 
Посебни услови за заснивање радног односа: 
стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: – на интегрисаним академским студијама 
из области медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама из области 
медицине, у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања / испити / радно искуство, знање рада 
на рачунару; стручни испит; лиценца у складу 
са прописима којима се уређује област послова 
здравствених радника; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Уз 
пријаву на оглас се подносе у неовереној фото-
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење 
о положеном стручном испиту; одобрење за 
самосталан рад (лиценца или решење о упису у 
именик коморе медицинских сестара); извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); статус о ММР вакцини и хепа-
титис Б; потпуну личну и радну биографију са 
адресом, контакт телефоном, e-meil адресом. 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности не старије од 
6 месеци за послове за које се заснива радни 
однос, као и оверене фотокопије докумената: 
Диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном испи-
ту; одобрење за самосталан рад (лиценца или 
решење о упису у именик коморе медицинских 
сестара); извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); 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 правни одсек Дома за старе и пензи-
онере, Мол.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана 
од дана објављивања огласа на сајту Нацио-
налне службе за запошљавање (www.nsz.gov.
rs). Одлука о избору кандидата ће бити доне-
та у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Кандидат који 
буде изабран у обавези је да достави овере-
не фотокопије тражених докумената и лекар-
ско уверење, у року од 3 (три) дана од дана 
достављања одлуке о избору, а најкасније на 
дан закључивања уговора о раду. Приложена 
документација уз пријаву враћа се кандида-
тима. Резултати огласа ће бити објављени на 
wеб страници Дома за старе и пензионере, Мол. 
Дом за старе и пензионере Мол, задржава пра-
во да у току трајања или након истека рока за 
подношење пријава на расписани Оглас, исти 
стави ван снаге. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом за старе и пензио-
нере Мол, 24435 Мол, ЈНА бр. 105 са назнаком 
„Пријава на оглас.” Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.
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Индустрија и грађевинарство

ПРОЦЕСИНГ ДОО
Футог, Железничка 5

тел. 021/522-751

Бравар – монтер
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машински 
техничар технолог; III електрозаваривач; III 
монтер инсталатер; III бравар; енглески језик; 
возачка дозвола Б и Ц категорије; основна 
информатичка обука; теренски рад; обезбеђен 
превоз; обезбеђен смештај; обезбеђене исхра-
на. Рок за пријаву 20.10.2022. Јављање на горе 
наведени телефон.

„VORWERK AUTOTEC SERBIA” DOO
Чачак, Прељина бб.

e-mail: darko.curic@eldisy.rs

Оператер у производњи
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену 
средњу школу. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати кон-
куришу слањем радне биографије на e-mail 
послодавца.

„VORWERK DRIVETEC SERBIA”DOO
32000 Чачак, Прељина бб.
e-mail: darko.curic@eldisy.rs

Оператер у производњи
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену средњу 
школу. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати конкуришу 
слањем радне биографије на e-mail послодавца. 

„ELDISY SERBIA” DOO
32000 Чачак, Прељина бб.
e-mail: darko.curic@eldisy.rs

Оператер у производњи
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену средњу 
школу. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати конкуришу 
слањем радне биографије на e-mail послодавца.

„ЦИНИ ИНВЕСТ” ДОО
Бељина

32000 Чачак, Српских бораца бб.
тел. 063/669-478

e-mail: pravnik@cini.co.rs

Металостругар
на одређено време

Радник на припреми
на одређено време

Монтажер електро уређаја
на одређено време

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: за радно место металостругар и 
магационер потребно је да кандидати имају 
средње образовање било ког смера, а за рад-
но место монтажер електро уређаја обавезно 

средње образовање електро смера. Радник у 
припреми може имати само основно образо-
вање. Пожељно је да кандидат за радно место 
магационера поседује лиценцу за управљање 
виљушкаром. Кандидати конкуришу слањем 
радне биографије на e-mail послодавца или на 
контакт телефон. Особа за контакт је Тихомир 
Мркоњић. Рок за реализацију конкурса је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”.

Култура и информисање

МУЗЕЈ КРАЈИНА НЕГОТИН
19300 Неготин, Вера Радосављевић 1

тел. 019/545-072, 019/543-341

Домар – мајстор одржавања
место рада Музеј Крајина, Неготин, 
Вере Радосављевић 1 / археолошко 

налазиште Врело – Шаркамен

Опис послова: обавља прегледе објеката, врши 
контролу исправности инсталација, противпо-
жарних система, уређаја, опреме, апарата и 
средстава према плану одржавања; обавља 
механичарске, електричарске, водоинстала-
терске, браварске, столарске, лимарске, молер-
ске, аутомеханичарске и сличне послове, поло-
ве ложача, као и друге радове одржавања и 
поправки; припрема објекте, опрему и инста-
лације за рад; обавештава надлежне службе о 
уоченим неправилностима у објекту или већим 
кваровима на системима и инсталацијама; 
пушта опрему или постројења у оперативни рад 
и зауставља на крају оперативног рада или у 
случају поремећаја или квара; прати параметре 
рада и подешава опрему и постројење; рукује 
постројењима у котларници; води евиденцију о 
кваровима и извршеним поправкама.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање, III степен. Општи услови за запос-
лење: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да има прописано образовање за рад 
на оглашеном радном месту, да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци, да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос због теже 
повреде дужности из радног односа. Пријаве 
се подносе поштом на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс”, или предају 
лично у пријемној канцеларији Музеја Крајине, 
радним данима од 8 до 14 часова. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Слађана Милошевић, телефон 019/545-072, 
543-341, сваког радног дана од 10-12 часова. 
Рок за подношење пријава је 8 календарских 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. Пријава на конкурс садржи: назив радног 
места за које кандидат подноси пријаву, име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, контакт телефон, интернет 
адресу (уколико је кандидат има), податке о 
образовању, податке о дужини радног стажа, 
податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана. Докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: диплома 
или уверење којим се потврђује стручна спре-
ма; доказ о радном искуству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); потврде / уверења да 
кандидат није правоснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци; 
учесници конкурса који су били у радном одно-
су потребно је да доставе оригинал или овере-
ну фотокопију потврде / уверења да им раније 

није престао радни однос због теже повреде 
дужности из радних односа. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена код јавног бележника. 

ОСТАЛО: напомена: неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве, као и пријаве кандидата који не испуњавају 
услове јавног конкурса, односно нису достави-
ли све потребне доказе, биће одбачене. Место, 
дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
разговор ће обавити директор Музеја Крајине, 
Вере Радосављевић 1 у Неготину, а кандидати 
ће о датуму и времену бити обавештени теле-
фонским путем на контакт бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама или путем 
мејла на e-mail адресе које су навели у пријави. 
Кандидат ће о резултатима конкурса бити оба-
вештен у року од 8 календарских дана од дана 
истека рока за подношење пријаве на конкурс, 
на адресу коју су навели у пријави. Докази при-
ложени уз пријаву на јавни конкурс кандидати-
ма ће бити враћени уз донету одлуку послода-
вца о избору кандидата. Конкурс се објављује 
и на огласној табли и интернет презентацији 
Музеја Крајине www.muzejkrajine.org.rs.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Др Раде Свилара 25

тел. 016/216-996

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) висока стручна спрема (одгова-
рајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена – дипломске академске студије – 
мастер, специјалисичке струковне студије или 
специјалистичке академске студије или високо 
образовање на основним студијама у трајању о 
најмање четири године); 2) најмање пет годи-
на радног искуства у култури; 3) да се против 
кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела за која се гоне 
по службеној дужности, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостојним 
за обављање дужности директора. 4) знање 
једног светског језика; 5) познавање рада на 
рачунару; 6) држављанство Републике Србије; 
7) општа здравствена способност. Докази који 
се прилажу уз пријаву: предлог програма рада 
и развоја установе за период од четири године; 
диплома или уверење о стеченој стручној спре-
ми; радна књижица, односно доказ о радном 
искуству (уговори, потврде и др.), из којих се 
може утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; 
биографија која садржи податке о досадашњем 
раду и оствареним резултатима; уверење не 
старије од шест месеци, да се против канди-
дата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности; уверење да 
кандидат није правоснажно осуђиван; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них; фотокопија личне карте; доказ о позна-
вању језика; доказ о познавања рада на рачу-
нару. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији овереној код надлежног органа. 
Фотокопије докумената које нису оверене код 
надлежног органа неће се разматрати. Пријава 
на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу пребива-
лишта, потребне податке за контакт (телефон, 
e-mail), податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног стажа, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до под-
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ношења пријаве на конкурс и податке о допун-
ским знањима и способностима. Приликом сас-
тављања листе кандидата, Управни одбор ће 
ценити следеће чињенице: да кандидат познаје 
пословање установе културе; да поседује руко-
водеће искуство на пословима у области култу-
ре; квалитет предложеног програма и развоја 
установе из поднете конкурсне документације; 
рок за подношење пријава. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса. Кандидати предају своју 
документацију препорученом пошиљком на 
адресу Историјског архива или лично у прос-
торијама Историјског архива. Пријаве о дока-
зима о испуњености услова подносе се у затво-
реној коверти са назнаком „Јавни конкурс за 
избор директора Историјског архива Лесковац” 
на адресу: Управни одбор Историјског архива, 
16000 Лесковац, Улица др Раде Свилара 25, или 
лично на истој адреси у периоду од 9-15 часо-
ва. Информације о конкурсу можете добити на 
телефон број 016/216-996, сваког радног дана 
од 11-14 часова, лице за контакт: Ивана Перић.

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР 
БОГАТИЋ

15350 Богатић 
Мике Витомировића 6

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано 
лице које, поред општих услова прописаних 
Законом, испуњава и следеће услове: да има 
високу стручну спрему (високо образовање 
на студијима другог степена, дипломске ака-
демске студије – мастер, високо образовање 
на основним студијама у трајању од четири 
године); најмање пет година радног искуства 
у култури; да се против њега не води кривич-
ни поступак и да није подигнута оптужница 
за кривична дела која се гоне по службеној 
дужнопсти; држављанство Републике Србије; 
општа здравствена способност. Конкурсна 
документација за избор директора треба да 
садржи: предлог програма рада и развоја Кул-
турно-образовног центра за период од чети-
ри године; оверену копију дипломе факул-
тета; оверену копију радне књижице; радну 
биографију; уверење надлежног органа да 
се против њега није подигнута оптужницаза 
кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности (не старије од шест месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; очитана лична карта; доказ о општој 
здравственој способности (лекарско уверење 
– оригинал). Пријаве са доказима о испуња-
вању општих и посебних услова доставити, у 
затвореној коверти, лично сваког радног дана 
од 7 до 15 часова или поштом, на горе наведе-
ну адресу. Биће контактирани само кандидати 
који уђу у ужи избор. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања, а непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
11000 Београд 

Обилићев венац 5
тел. 064/8021-088

Помоћни радник у магацину
на привремено повременим пословима, 

место рада Жарково,  
Милорада Јовановића 11

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. 
Трајање конкурса је до 27.10.2022. године. 
Јављање кандидата на горе наведен контакт 
телефон.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

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

Наставник (сва звања) за научну 
област Политиколошке науке,  

за ужу научну област  
Савремени политички системи

на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из области за коју се бира стечен на акреди-
тованом универзитету и акредитованом сту-
дијском програму у земљи или диплома док-
тора 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 Закона о високом образовању, Мини-
малним условима за избор у звања наставника 
на универзитету, Статутом Факултета за дипло-
матију и безбедност и Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника.

ОСТАЛО: пријаве са биографијом и докази-
ма о испуњености услова из конкурса (овере-
не копије диплома, списак научних и стручних 
радова, научни и стручни радови се достављају 
електронски или на ЦД-у, извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фото-
копија, уверење о држављанству – оригинал 
или оверена фотокопија, потврда да се не води 

кривични поступак и потврда о неосуђиваности 
– оригинал, не старији од 6 месеци) достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу. Контакт телефон: 
011/2620-186.

Сарадник у настави за уже  
научне области Политичке  

и Безбедносне науке
на одређено време од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање, факултет 
политичких наука, факултет безбедности, војна 
академија, студент мастер академских студија 
који је студије првог степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8) у складу 
са условима предвиђеним чланом 83 Закона о 
високом образовању.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Политичке и 

Безбедносне науке
на одређено време

УСЛОВИ: потребно је да су кандидати за асис-
тенте студенти докторских студија из уже 
научне области предвиђене конкурсом, да су 
сваки од претходних степена студија заврши-
ли са просечном оценом најмање осам (8) и 
да показују смисао за научни рад, а у складу 
са условима предвиђеним чланом 84 Закона о 
високом образовању.

ОСТАЛО: пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова из конкурса (оверене 
копије диплома, доказ да су студенти мастер 
студија, односно да су уписали докторске сту-
дије, извод из матичне књиге рођених – ори-
гинал или оверена фотокопија, уверење о 
држављанству – оригинал или оверена фото-
копија, потврда да се не води кривични посту-
пак и потврда о неосуђиваности – оригинал, не 
старији 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 горе наведену 
адресу. Контакт телефон: 011/2620-186.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”

11273 Батајница 
Пуковника Миленка Павловића 7а

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чланом 8 Правилника о педагошком 
и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/2019) и услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 77/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 – даље: Закон): 1. да има завр-
шену средњу школу у трајању од четири годи-
не, 2. да има завршен обавезни програм обуке 
за педагошког асистента, у складу са Правил-
ником о програму обуке за педагошке асистен-
те и да зна ромски језик, 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду); 4. 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; 
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за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријава заинтересованих кандидата 
треба да садржи: оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; сертификат 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о положеном нивоу обуке за педагош-
ке асистенте (оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије; (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених на 
одговарајућем обрасцу са холограмом; уверење 
о неосуђиваности издато од МУП-а (оригинал 
не старији од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (диплома о стеченом образовању 
издата на српском језику се сматра као доказ 
о испуњености услова). Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Одштампани формулар са 
потребном документацијом и пријавом на оглас 
доставља се лично или поштом на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс – педагош-
ки асистент”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху пријема у радни однос. 
Ближе информације могу се добити на тел. 
011/7870-077.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
11271 Сурчин, Братства и јединства 1

тел. 011/8440-120

Наставник предметне наставе 
музичка култура

са 55% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 
са радног места помоћника директора

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог изабраног на радно 

место директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), потребно је да кан-
дидат испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то 
да: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и степен 
и врсту образовања у складу са чланом 3 тачка 
5) за наставника предметне наставе – музичка 
култура, односно чланом 6 тачка 1) за стручног 
сарадника – педагога 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, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна 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) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави следећу документацију: кратку 
биографију (ЦВ); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и дипло-
му основних академских студија); оригинал 
или оверену фотокопију уверења Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије да 
није осуђиван не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику – доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима (уверење о здравственом стању) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу 
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која 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 у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 

пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса лично у секре-
таријат школе или поштом на адресу: Основна 
школа „Вук Караџић” 11271 Сурчин, Братства 
и јединства 1, са назнаком „За конкурс”. Бли-
жа обавештења о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на телефон: 011/8440-120. 
Подаци, који се прикупљају биће искоришће-
ни само у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, број 
87/2018).

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице који испуњава следеће усло-
ве прописане чланом 122, 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 
и 129/2021) и то: да је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струкова-
не студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; по про-
писима који је уређује високо образовање од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
треба да је прошао обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је 
да у законском року од дана ступања на дуж-
ност положи наведени испит у складу са усло-
вима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020 и 129/2021); да 
има дозволу за рад – лиценцу, односно поло-
жен стручни испит за наставника, педагога или 
психолога, и то за рад у школи; да има најмање 
8 година радног стажа у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није 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, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, што онемогућава рад 
у образовању; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар који 
се преузима са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs) и уз радну биографију канди-
дат је обавезан да приложи следеће доказе: 
1. оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (овера не старија од 
6 месеци од дана објављивања конкурса); 2. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу – дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (овера не старија 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса) 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци), 6. потврду о радном искуству 
– најмање осам година у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања која мора да садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обављало, коју 
издаје установа у којој кандидат ради, а ако 
кандидат није у радном односу, потврду издаје 
установа у којој је кандидат стекао радно иску-
ство у области образовања и васпитања (ори-
гинал или оверена копија издата после рас-
писивања конкурса); 7. оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за примање и давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу за законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања добија 
се од Повереника за родну равноправност 
РС – оригинал или оверена фотокопија истог 
не старије од 6 месеци), 8. уверење о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, 9. доказ 
о испуњености услова да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) не старије од 6 
месеци од дана објаве конкурса, 10. извод из 
матичне књиге рођених (новом образцу – ори-
гинал или оверену фотокопију – не старије од 6 
месеци), 11. фотокопију обе стране личне карте 
кандидата, односно биометријски очитату лич-
ну карту, ако је иста издата са чипом. Докази 
о испуњености услова подносе се уз пријаву 
на конкурс. Поред наведеног кандидат треба у 
пријави да наведе краће биографске податке 
и приложи: податке о кретању у досадашњој 
служби или радном односу, стручном и рад-
ном усавршавању и оствареним резултатима 
у раду и предлог мера, организације и начина 
руковођења школом које би спровео као дирек-

тор школе (програм рада) које ће изложити на 
Наставничком већу. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи радну биографију 
и све доказе о испуњености услова за избор 
чије се прилагање тражи. Уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
Кандидат комплетну конкурсну документацију 
доставља у три примерка од којих један приме-
рак чини оригинална документација или њене 
фотокопије оверене код јавног бележника и два 
примерка обичних фотокопија. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о зашти-
ти података личности. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање”Послови”. Пријаву на конкурс својеручно 
потписану, заједно са конкурсном документа-
цијом, доставити школи у затвореној коверти 
лично у секретаријату школе од 9 до 12 часо-
ва сваког радног дана или путем препоручене 
пошиљке на адресу Саобраћајно-техничка шко-
ла, 11080 Земун, Београд, Цара Душана 262, 
са назнаком „За конкурс за избор директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса биће позвани од стране комисије 
на интервју. По завршетку конкурса примљена 
документације се не враћа кандидатима. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити од 
секретара школе путем телефона 011/7359-221.

ПУ „СУНЦОКРЕТИ”
11279 Бечмен, 11 октобра 76

тел. 063/8876-494
e-mail: suncokretibecmen@gmail.

Струковни васпитач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 степен стручне спреме 
одговарајућег занимања: струковни васпитач, 
дипломирани педагог, дипломирани психолог, 
дипломирани дефектолог; пожељно поседо-
вање лиценце и знање рада на рачунару. Проб-
ни рад 1 месец. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11191 Београд, Вукасовићева 21а

Медицинска сестра у посебним 
условима

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ске струке. Услови за заснивање радног одно-
са, у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21) 
и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова, радних места у Средњој занатској 
школи (дел. бр. 1664/1 од 15.09.2022. године): 
1) одговарајуће образовање: средње образо-
вање здравствене струке у трајању од 4 године, 
2) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-

вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије. 5) знање срп-
ског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
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 Школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе или 
уверења), доказ односно уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције МУП-а РС (ори-
гинал или оверена копија – да није старије од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија – да није старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија – да није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика, достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху спровођења зако-
ном предвиђеног поступка – конкурса за пријем 
у радни однос. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18). Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора 
о раду. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака – 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе и/или телефоне које су наве-
ли у својим пријавама. Након обављене психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и обавља разговор са кандидати-
ма, а о датуму обављања разговора, кандида-
ти ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узимати у обзир. Пријаве на кон-
курс слати на адресу: Средња занатска школа, 
Београд – Раковица, 11090 Вукасовићева 21а. 
Пријаве слати лично или путем препоручене 
пошиљке, са напоменом „Пријава на конкурс – 
не отварати”.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

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

1. Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроника и 

телекомуникације
на одређено време од три године

УСЛОВИ: услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту асистент за област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, 
ужа стручна област Електроника и телекому-
никације и подаци о потребној стручној оспо-
собљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у избор-
ном поступку: кандидат не сме бити правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривична дела 
из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању; кандидат мора имати статус студента на 
докторским студијама и да је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8) или ако је кандидат 
стекао звање магистра наука, да му је при-
хваћена тема докторске дисертације; канди-
дат мора испољавати способност за наставни 
рад, што се доказује: ако је кандидат лице 
које има педагошко искуство, кандидат мора 
имати позитивну оцену педагошког рада у сту-
дентским анкетама које се односе на претход-
ни изборни период, ако је кандидат лице које 
нема педагошко искуство, кандидат мора бити 
позитивно оцењен на приступном предавању, 
у складу са одговарајућим општим актом Ака-
демије; поседовање знања, вештина и компе-
тенција потребних за рад са лабораторијском 
мерном опремом која се користи у електроници 
и телекомуникацијама, посебно са спектрал-
ним анализатором и оптичким лефректометром 
у временском домену; поседовање знања за 
пројектовање оптичких комуникационих лин-
кова и мрежа; поседовање знања за рад у про-
грамском језику Matlab, прављење симулација 
и GUI модела, анализа резултата у Simulink-u; 
поседовање знања за рад у програмском јези-
ку Python, посебно за области Електронике и 
Телекомуникација; поседовање знања за рад у 
софтверском алату Wireshark, анализа телеко-
муникационих саобраћаја и мрежа; поседовање 
знања за рад у програму RadioMobile, креирање 
и испитивање бежичних комуникационих сис-
тема; поседовање знања за пројектовање анте-
на и антенских система у програмима 4NEC2 и 
ЕБСП; поседовање знања за рад у софтверском 
пакету MS Office.

2. Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Инжењерство 

заштите животне средине и заштите 
на раду, ужа стручна област 

Еколошки инжењеринг
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: услови за избор у сарадничко звање и 
запослење на радном месту сарадник у настави 
за област Инжењерство заштите животне сре-
дине и заштите на раду, ужа стручна област 
Еколошки инжењеринг и заснивање радног 
односа на одређено време од једне године, са 
пуним радним временом и подаци о потребној 
стручној оспособљености, знањима и вешти-

нама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: кандидат не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; кандидат мора имати 
завршене основне студије са просечном оценом 
најмање осам (8), на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму; кандидат мора имати статус студента 
на мастер академским, или мастер струковним 
студијама, или на специјалиситичким академ-
ским студијама или специјалистичким струков-
ним студијама у научној или стручној области 
за коју се бира; кандидат мора испољавати 
склоност и способност за наставни рад, што се 
доказује: ако је кандидат лице које има педа-
гошко искуство, кандидат мора имати пози-
тивну оцену педагошког рада у студентским 
анкетама које се односе на претходни изборни 
период, ако је кандидат лице које нема педа-
гошко искуство, кандидат мора бити позитивно 
оцењен на приступном предавању, у складу са 
одговарајућим општим актом Академије; позна-
вање познавање софтверских алата MS Office 
пакета (Word, Excel, PowerPoint); поседовање 
искуства у реализацији лабораторијских вежби 
из предмета везаних за Еколошки инжењеринг.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс за избор у сарад-
ничка звања и заснивање радног односа на рад-
ним местима у погледу којих је расписан овај 
конкурс, могу се поднети најкасније у року од 
десет (10) дана, рачунајући од дана објављи-
вања овог конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање. Пријаве на конкурс се 
могу предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак–петак) од 10 до 16 часова, или 
послати путем поште, на адресу Висока школа 
електротехнике и рачунарства, Београд, 11010 
Вождовац, Војводе Степе 283. Пријаве посла-
те поштом морају стићи у Одсек Висока школа 
електротехнике и рачунарства до истека наве-
деног рока за конкурисање, иначе ће се сматра-
ти неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај кон-
курс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лично име и контакт подаци лица задуженог за 
давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић, 
имејл: pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 002, 
Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Прија-
ва на овај конкурс мора обавезно да садржи: 
податке неопходне за идентификовање сарад-
ничког звања (односно радног места) за које 
кандидат конкурише, што подразумева обавезно 
навођење сарадничког звања за које се конкури-
ше, образовно-научног поља (када је оно наве-
дено у овом конкурсу), области и уже стручне 
области; податке о кандидату (име и презиме, 
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 конкури-
ше. 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, који је прописан као услов за 

избор у сарадничко звање за које се конкури-
ше (за сарадничко звање сарадник у наста-
ви – статус студента на мастер студијама, за 
сарадничко звање асистент – статус студента на 
докторским 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 канди-
дат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући доказ да кандидат поседује пози-
тивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада (потврда образовне 
установе на којој је кандидат обављао доса-
дашњи наставни, односно педагошки рад, резул-
тати студентских анкета и слично); ако такви 
докази постоје, одговарајуће доказе о поседо-
вању захтеваних референци, односно о посе-
довању захтеваних стручних знања, вештина, 
односно компетенција, када је то наведено као 
услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде 
и слично). Подаци о месту и дану када се очекује 
да ће започети провера 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 сарадничка звања у 
погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадника 
Академије. Провера оспособљености, знања и 
вештина, односно компетенција кандидата, ако 
се таква провера буде спроводила, може се одр-
жати 01. новембра 2022. године или касније у 
просторијама Одсека Висока школа електротех-
нике и рачунарства, Београд, Војводе Степе 283. 
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 обавештен о тачном време-
ну одржавања провере оспособљености, посе-
довања тражених знања и вештина, односно 
компетенција, уколико је потребно да се таква 
провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област  

Индустријско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Машинског факултета.

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, ове-
рене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошкол-
ских исправа о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, списак радова и 
сепарате објављених радова и својеручно пот-
писану изјаву о изворности која је у електрон-
ском облику доступна на линку: https: //www.
mas.bg.ac.rs/fakultet/izbori-u-zvanja. Биографију 
и списак радова доставити и у електронском 
запису. Пријаве доставити на адресу: Машин-
ски факултет, Краљице Марије 16, 11120 Бео-
град 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.
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PPU „PLAY”
Палилула

Београд, Иванковачка 6
e-mail: info@vrticplay.rs

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће 
законом прописане услове за заснивање радног 
односа: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 и чланом 141 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– други закони, 10/19, 6/20 и 129121) и члана 
39 Закона о предшколском васпитању и образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 
113/17 – други закони, 95/18 – други закон 
10/19 и 1291219; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђиван ван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примања мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Рад на рачунару: Windows (средњи); jезик: 
eнглески: читање, писање и говор: средњи (Б1) 
ниво. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” искључиво путем електронске поште 
на наведену e-mail адресу са назнаком „За кон-
курс”. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар, преузет са званоче стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; биографију; диплому (скени-
ран оригинал); лиценцу за рад у предшколској 
установи; уверење о држављанству; уверење 
да није осуђивана од стране мупа; потврду о 
познавању енглеског језика. Посебно лекар-
ско уверење, као доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом издато у задњих шест месеци доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”

11400 Младеновац 
Краља Александра Обреновића 25

тел./факс: 011/8231-388

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон и 10/19, 6/20 и 129/2021) и то: 1) да има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе 
стечено: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-

нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука с тим 
да студије првог степена морају бити 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, 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; 6) да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 7) да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8) да има положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од ступања на дужност). Докази о 
испуњености услова из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 
и 10/19, 6/20 и 129/2021) под тачком 1, 3, 4, и 
5. саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2 прибавља се пре закључења угово-
ра о раду, а услове из тачке 6р. 6-7 утврђује 
Комисија, доказ из тачке 8 кандидат доставља 
само уколико исти поседује. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон и 10/19, 6/20 и 129/2021), за 
директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 истог закона („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, 6/20 и 
129/2021), то јест високо образовање стечено 
на студијама 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, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: Кандидат, попуњава пријавни форму-
лар (htp://www.mpn.gov.rs) на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани пријавни 
формулар прилаже уз следећу документацију: 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директо-
ра школе; диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању (оригинал или оверен 
препис или оверена копија, уз мастер диплому 
прилаже се и диплома основних студија оверен 
препис или оверена копија); уверење о поло-
женом испиту за лиценцу, стручном испиту за 
наставника, односно стручног сарадника-доз-
волу за рад (оригинал или оверен препис или 
оверена копија); потврду о раду у области 

образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење из казнене 
евиденције у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење МУП-а не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); уве-
рење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница. 
(оригинал или оверена копија не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверен препис или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рен препис или оверена копија, његовим прила-
гањем отклања се могућност евентуалне греш-
ке приликом утвђивања идентитета кандидата, 
повезаност презимена у дипломама посебно за 
особе женског пола и спречава могућа злоупо-
треба, с обзиром да наведени документ садржи 
више идентификационих података у одсносу 
на личну карту); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (достављају само 
кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
којим се регулише статус изабраног директо-
ра; оригинал или оверену фотокопију уверење 
о положеном испиту за директора установе 
ако је кандидат поседује, уколико је кандидат 
у фази полагања испита потрбно је достави-
ти пријаву за полагање испита за лиценцу – 
достављају само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе (уколико 
пријава не садржи наведене документе иста се 
неће сматрати непотпуном, кандидат може бити 
изабран а изабрани кандидат је у обавези да 
у законском року положи испит за директора 
школе члан 122 став 9 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања – односи се на 
кандидате који нису претходно обављали дуж-
ност директора школе); доказ о знању српског 
језика, на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); фотокопију личне карте или очитана лична 
карта. Сва потребна документација се подноси 
у оригиналу или овереним преписима – копија-
ма како је наведено у тексту конкурса. Пријава 
на конкурс, са доказима, подноси се препоруче-
ном пошиљком или лично на адресу школе: ОШ 
„Момчило Живојиновић” Младеновац, Краља 
Александра Обреновића 25, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за избор директора” у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Благовременом пријавом сматра се она 
пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу. Благовременом пријавом сматраће се и 
пријава која је предата препорученом поштом 
и тада се као дан пријема рачуна дан када је 
пошта примила пошиљку. Када истек конкурс-
ног рока за пријем пријава пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву помера 
се за следећи радни дан. Непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Неоверене фото-
копије се неће узимати у разматрање. Под пот-
пуном пријавом сматраће се она пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса. Коми-
сија за избор директора ће обавити интервју 
са пријављеним кандидатима, који испуњавају 
услове конкурса. Решење о именовању дирек-
тора биће достављено свим учесницима конкур-
са, у законом предвиђеном року. Све информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на број телефона: 011/8231-388 и имејл 
школе: sekretarmz@gmail.com, сваким радним 
даном од 09 до 13 часова.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
Палилула

Београд, Мије Ковачевића 11б

Ванредни професор за ужу научну 
област Библијско – патристичка 
филологија, предмет Грчки језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из класичних наука, као и претходно заврше-
не основне и магистарске студије из класич-
них наука, објављени стручни и научни радо-
ви претежно из уже научне области, односно 
тежишта истраживања, за коју се конкурс 
расписује и способност за наставни и научни 
рад. Остали услови су предвиђени Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом Факултета и 
осталим општим актима Универзитета и Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), радови, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
и благослов надлежног епископа, као и друга 
документација, подносе се на наведену адресу у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊОШКОЛСКИ 
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР

„ИВАНКА ГАЈИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 30/1

Наставник математике
са 50% радног времена,  

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани математичар.

Наставник филозофије
са 50% радног времена,  

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани филозоф.

ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: jovana.
maletic@smartanac.ed u.rs у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Оглас објављен 05.10.2022. године у публикацији 
„Послови” (број 1008), поништва се у делу који 
се односи на избор у звање и заснивање радног 
односа једног асистента за ужу научну област 
Општа психологија – предност имају кандидати 
чије је тежиште истраживања Квалитатитвна 
психологија, на одређено време од 3 године. 
Остали делови огласа остају непромењени.

ОВЦ „ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ 
– SOPOT HILL”

11450 Сопот, Љубе Давидовића 12
тел. 063/404-304

Наставник енглеског језика
на одређено време 

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да: има одговарајуће 
образовање, завршен филолошки факултет 

VII/1; има физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; има више од једне године 
радног искуства; обавезно познавање рада на 
рачунару; знање енглеског језика у нивоу Б2; 
пожељно поседовање возачке дозволе Б кате-
горије и да је особа активан возач. Заинтересо-
вани кандидати могу се јавити путем телефона 
063/404-304 или путем e-mail адресе office@
sopothill.edu.rs

Наставник музичке културе
на одређено време 

са 30% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да: има одговарајуће 
образовање, завршен факултет музичке умет-
ности, мастер академске студије; има физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 
има више од једне године радног искуства; 
обавезно познавање рада на рачунару; знање 
енглеског језика у нивоу Б2; пожељно посре-
довање возачке дозволе Б категорије и да је 
особа активан возач. Заинтересовани кандида-
ти могу се јавити путем телефона 063/404-304 
или путем e-mail адресе office@sopothill.edu.rs

ОШ „АРЧИБАЛД РАЈС”
Београд, Патриса Лумумбе 5

тел. 011/2772-563

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) треба да испуњавају и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21): 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ђацима и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду); 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 

најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; био-
графију (ЦВ); доказ о одговарајућем образо-
вању (уз мастер диплому прилаже се и дипло-
ма основних студија у оригиналу или овереној 
копији која није старија од 6 месеци); доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело Закона о основама система 
образовања и васпитавања (оригинал или ове-
рена копија уверења из МУП-а не старије од 6 
месеци); оригинал или оверена копија уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику. Доказ да 
кандидат има психички, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” поштом 
на наведену адресу са назнаком „Пријава на 
конкурс” или лично у школи радним данима 
од 8-14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну 
област Економска политика и развој

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су пропи-
сани одредбама Закона о високом образовању, 
Минималним условима за избор у звања настав-
ника на универзитету, које је донео Национални 
савет за високо образовање, Статутом Универ-
зитета у Београду, Правилником о минимал-
ним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету Београду и општим актима Уни-
верзитета у Београду – Економског факултета 
којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника. Посебан услов за кандидате 
је научно-истраживачка и наставничка оријен-
тација кандидата у области јавних финансија и 
пореског планирања и оптимизације. Кандида-
ти су у обавези да у пријави назначе своју науч-
но-истраживачку и наставничку оријентацију.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова 
и радови), копије диплома, копија уверења о 
држављанству, достављају се на адресу: Уни-
верзитет у Београду – Економски факултет, 
Каменичка 6, соба 139, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.
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ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37

Секретар установе
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1) да имају одгова-
рајуће образовање из области правних наука 
из члана 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске струдије) 
из области правних наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године из 
области правних наука, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије. 5) да знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја – део Ново на сајту), биогра-
фију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању 
(оверен препис (копију) дипломе или уверења о 
завршеном образовању), уверење о неосуђива-
ности – извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству (оверена копија или ориги-
нал – да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија да није старије од 6 месеци). Доказ о 
знању српског језика, достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Лице које достави неовере-
не копије сматраће се да је доставило непот-
пуну документацију. Благовременом пријавом 
сматраће се она пријава која је предата у року 
утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сма-
траће се она пријава која у прилогу садржи 
документа којим кандидат доказује да испуња-
ва услове означене у конкурсу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати, чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи који испуњавају услове упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступака, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на контакт телефоне које су навели у 
пријавама. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018). Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37, 
са назнаком „За конкурс за радно место секре-
тар установе у посебним условима”.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 
УМЕТНОСТИ

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

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Сликарство
на период од пет година

УСЛОВИ: Услови су прописани Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – 
др. закони, 11/2021 – аут. тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закони), Статутом Универзите-
та уметности у Београду, Статутом Факултета, 
Правилником о јединственим минималним усло-
вима за избор у звања наставника Универзи-
тета уметности у Београду и другим правним 
актима Универзитета уметности и Факултета.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеним мастер академским студијама из одгова-
рајуће области, односно основним академским 
студијама према раније важећим прописима 
и попуњен образац 2, који се може преузети 
са сајта Факултета. Кандидати су дужни да на 
расписан конкурс поднесу пет оригиналних 
сликарских радова, мапу цртежа (пет табли) и 
ЦД са предатим радовима. Пријаве са докумен-
тацијом се подносе Факултету ликовних умет-
ности у Београду, ул. Париска 16, а радови у ул. 
Булевар војводе Путника 68, у времену од 10-14 
сати, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Информације на тел. 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

1. Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови утврђени Законом о високом обра-
зовању, Статутом Хемијског факултета и оста-
лим општим актима Хемијског факултета и Уни-
верзитета у Београду.

2. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Органска хемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: диплома основних мастер академских 
студија (студент докторских студија), и други 
услови утврђени Законом о високом образо-

вању, Статутом Хемијског факултета и осталим 
општим актима Хемијског факултета и Универ-
зитета у Београду.

3. Сарадник у настави за ужу научну 
област Органска хемија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: диплома основних академских сту-
дија (студент мастер студија), и други услови 
утврђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Хемијског факултета и осталим општим 
актима Хемијског факултета и Универзитета у 
Београду.

4. Сарадник у настави за ужу научну 
област Аналитичка хемија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: диплома основних академских сту-
дија (студент мастер студија), и други услови 
утврђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Хемијског факултета и осталим општим 
актима Хемијског факултета и Универзитета у 
Београду.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој школ-
ској спреми, потврда надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало) достављају се искључи-
во поштом на адресу: Хемијски факултет у Бео-
граду, Студентски трг 12-16, или електронском 
поштом на адресу office@chem.bg.ac.rs у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање доцента  
за ужу уметничку област  

Савремено одевање
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника и сарадника на 
Универзитету донете од стране Националног 
савета за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факул-
тета примењених уметности у Београду. Учес-
ници конкурса подносе: пријаву на конкурс у 
три штампана примерка, оверену фотокопију 
или оверен препис дипломе у једном пример-
ку, уверење надлежног органа да правоснаж-
ном пресудом није осуђен за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи (члан 72 став 4 Закона 
о високом образовању), радну биографију на 
прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у 
три штампана примерка и у електронској форми 
на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова 
достављених у електронској форми на 4 CD-а; 
потписани списак приложене документације 
и радова приложених у електронској форми у 
три примерка. Учесници на конкурсу су дужни 
да у електронском облику, на једном CD-у или 
USB-у, приложе презентацију својих обавезних 
референци, са каталошким подацима о радови-
ма написаним ћириличним писмом и са јасно 
наведеним именом и презименом кандидата 
у доњем десном углу сваке стране презента-
ције, у укупном трајању до 3 минута за избор у 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1010 | 19.10.2022.32

звање доцента. Образац 2 и Минимални усло-
ви за избор у звање наставника и сарадника у 
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманис-
тичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Бео-
граду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-
2 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., 
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од 
01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Напомена: лица која немају педа-
гошко искуство у звању наставника на акреди-
тованој високошколској установи у обавези су 
да одрже приступно предавање из уже области 
за коју је конкурс расписан. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Документација и радови подносе се Прав-
ној служби Факултета примењених уметности у 
Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 13 
часова. За додатне информације тел. 060/5207-
721, 011/3281-251.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: високо образовање (економски 
факултет): на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на 
рачунару; најмање 5 година радног искуства. 
У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о 
раду, испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидат 
треба да достави: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе или оверену фотокопију уверења 
о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија; уверење полицијске управе о неосуђива-
ности за дела из тачке 3), не старије од шест 
месеци – оригинал или оверена фотокопија; 
доказ да зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; доказ – потврда о 
радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 

Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са доказима о испуњењу 
услова доставити искључиво путем поште, на 
наведену адресу, са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Установа нема обавезу враћања достављене 
документације за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

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

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), потребно је да кан-
дидат испуњава и посебне услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и 
то да: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс и саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који могу наћи на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидати доставе школи следећу документацију: 
радну биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
прописаном чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022); оригинал уверење да канди-
дат није осуђиван за дела прописана чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оригинал уверење да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно понашање у складу са Зако-
ном о забрани дискриминације („Службени глас-
ник РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу). Уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику, доставља доказ о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Канди-
дате који испуњавају услове конкурса конкурсна 
комисија упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Подаци који се прикупљају у току конкурсног 
поступка биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Пријавни 
формулар са потребном документацијом, однос-
но доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, 11010 
Београд, Боривоја Стевановића 27а, у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурс за настав-
ника”, поштом или лично у секретаријату школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у обзир. Све додатне информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
радним данима, на број телефона: 011/2889-497.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а

тел. 011/2889-497

Оглас објављен 2109.2022. године, у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Доцент за ужу научну област 
Финансијски менаџмент, 
рачуноводство и ревизија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Информационе технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
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и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету: доцента – може бити изабрано лице 
које је претходне степене студија завршило са 
просечном оценом најмање осам, односно које 
има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив 
доктора наука; и има научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама; и способност за 
наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни 
су да уз пријаву приложе: диплому о заврше-
ним претходним степенима студија са просеч-
ном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биогра-
фију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Математичке методе у менаџменту  

и информатици
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент и управљање пројектима

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Управљање производњом и услугама

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету: асистента – студент докторских 
студија или магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације, који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, и који показује 
смисао за наставни рад. Заинтересовани кан-
дидати су дужни да уз пријаву приложе: Дипло-
му о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом или о стеченом академ-
ском називу магистра; потврду о уписаним док-
торским студијама; за студенте са завршеним 
магистрарским студијама – потврду о прихваће-
ној теми докторске дисертације; биографију; 
списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Страни језици – енглески 

језик
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Електронско пословање

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу  
научну област Индустријско  
и менаџмент инжењерство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 

Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету: сарадника у настави – студент мас-
тер академских студија или специјалистичких 
академских студија који је студије првог сте-
пена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8). Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: Диплому о 
завршеним студијама првог степена студија са 
просечном оценом; потврду да је студент мас-
тер академских или специјалистичких студија и 
биографију.

ОСТАЛО: напомена: сви прилози, достављају 
се архиви Факултета, поред папирне и у елек-
тронској форми (УСБ). Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ОШ „МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Секретар установе

УСЛОВИ: кандидат треба да има образовање 
из области правних наука у складу са чл. 140 
ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из 
научне, односно из стручне области правних 
наука или стечено на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године, да има држављанство Републике 
Србије, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављења, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање, да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријављени кандидати на конкурс су 
дужни да доставе попуњен пријавни формулар 
и оригинале или оверене фотокопије тражене 
документације о испуњености услова конкурса, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима ће се 
доставити пре закључивања уговора о раду. На 
основу чл. 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, решење о избору канди-
дата по расписаном конкурсу ће бити оглашено 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја када 
постане коначно.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

Наставник предметне наставе  
– групе геодетских предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена директора у другом мандату

УСЛОВИ: услове испуњава кандидат који има 
одговарајуће високо образовање за обављање 
послова наставника у складу са чл. 139 став 1 и 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука – и да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући 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. Степен и врста 
образовања наставника прописани су 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 5/2022).

Наставник предметне наставе  
– рачунарство и информатика

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

повратка са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: услове испуњава кандидат који има 
одговарајуће високо образовање за обављање 
послова наставника у складу са чл. 139 став 
1 и члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичкеакадемске 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 – и да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. За радно место под бр. 
2 степен и врста образовања прописани су 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. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020). Кандидат, 
поред одговарајућег образовања, треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1010 | 19.10.2022.34

чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. 
Доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на срп-
ском језику.

ОСТАЛО: уз пријаву и кратку биографију (ЦВ), 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или фото-
копију, доказ из казнене евиденције МУП-а о 
неосуђиваности оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од шест месеци (чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона) и уверење – доказ да није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Сву документацију доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са непотпуном и неовереном 
документацијом неће се узети у разматрање. 
Потребну документацију доставити у затворе-
ној коверти на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс” или директно школи, сваког 
радног дана од 11 до 14 часова. Телефон за 
контакт: 011/ 2411-880. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Др Суботића 8

Виши лабораторијски техничар
Институт за медицинску и клиничку 

биохемију, на одређено време  
до повратка запослене  

са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Високо образовање медицинске 
струке на основним студијама првог степена, 
стручни испит, лиценца и искуство на овим 
пословима.

Лабораторијски техничар
Институт за биофизику у медицини,  

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Средње образовање информационо 
технолошке и електро-техничке / електронске 
струке.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити биографију и 
копије докумената као доказ о испуњености 
услова. Пријаве се подносе писарници Меди-
цинског факултета, Др Суботића 8. Београд. 
Рок за пријаву на оглас је 8 дана.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

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

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством – наставник виоле
са 75% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета  
у стручној школи – диригент 

оркестра (гудачког) 
са 25% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 
10/19 27/18 – др. закони, 6/20 и 129/21). Сте-
пен и врста образовања мора бити у складу са 
чланом 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/2013, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20). Кан-
дидат мора: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основа-
ма ститема образовања и вапитања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопији, прилажу: 
– диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, са исправом коју издаје високошколска 
установа, а којом кандидат доказује да је сте-
као образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина сагласно члану 142 
ЗОСОВ; доказ о неосуђиваности за кривична 
дела и о непостојању дискриминаторног пона-
шања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ 
(извод из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије и потврда Повереника за заштиту рав-
ноправности – не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању српског језика за кан-
дидате који на српском језику нису стекли одго-
варајуће образовање. Пре закључења уговора 
о раду, кандидати подносе и доказ о испуње-
ности услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 ЗОСОВ 
(да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима). Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неправо-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се подносе у Секретаријату ОМШ „Владимир 
Ђорђевић” Београд, Ватрослава Јагића 5, или 
се шаљу поштом – обавезно са повратницом, уз 
назнаку „За конкурс”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

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

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи  

за предмет гитара
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и чланом 2, став 1, тачка 5) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно 
чланом 23 став 4 Правилника о организацији 
и систематизацији послова Основне музичке 
школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 
13-18/22 од 14.06.2022. године. Остали услови 
су прописани чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021). Кандидати подносе: 1. одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. радну биогра-
фију; 3. доказ о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању: а) оверена копија дипломе о 
завршеним основним студијама, оверена копија 
дипломе о завршеним студијама другог степе-
на и оверене копије одговарајућих додатака 
дипломама, за кандидате који су стицали обра-
зовање по прописима који уређују високо обра-
зовање након 10.09.2005. године; б) оверена 
копија дипломе о завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци); 6. доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење да су у току студија положи-
ли испите из педагогије, психологије и методи-
ке наставе, или доказ да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу (у складу са 
чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); 7. уверење о неосуђива-
ности прибављено од надлежног органа МУП-а 
Републике Србије (не старије од 6 месеци – 
оригинал или оверена копија); 8. доказ о знању 
српског језика издато од одговарајуће високош-
колске установе, осим за кандидате који су на 
српском језику стекли одговарајуће образо-
вање; 9. доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење). Пријавни фор-
мулар и потребна документација (тачке 1-8) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (тачка 9) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
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ве неће бити узете у разматрање. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове из 
предходног става, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима.

Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору школе у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе свих канди-
дата који испуњавају услове. Потребна доку-
мента се подносе препорученом пошиљком 
или лично на адресу Школе: Основна музичка 
школа „Стеван Христић”, Младеновац, Краља 
Петра Првог 175, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на контакт телефоне: тел. 011/8244-191 и 
011/8238-668.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Земун

11080 Београд, Немањина 6

Оглас објављен 12.10.2022. године у публика-
цији „Послови”, допуњује се за радна места: 

Редовни професор за ужу научну 
област Биохемија

Додају се услови конкурса: VIII степен струч-
не спреме – доктор наука из научне области за 
коју се бира.

Ванредни професор за ужу научну 
област Опште сточарство и 

оплемењивање домаћих и гајених 
животиња

Додају се услови конкурса: VIII степен струч-
не спреме – доктор наука из научне области за 
коју се бира.

Ванредни професор за ужу научну 
област Примењена зоологија и 

рибарство

Додају се услови конкурса: VIII степен струч-
не спреме – доктор наука из научне области за 
коју се бира.

Ванредни професор за ужу научну 
област Наука о конзервисању и 

врењу

Додају се услови конкурса: VIII степен струч-
не спреме – доктор наука из научне области за 
коју се бира.

Доцент за ужу научну област 
технолошка микробиологија

Додају се услови конкурса: VIII степен струч-
не спреме – доктор наука из научне области за 
коју се бира.

Доцент за ужу научну област Физика

Додају се услови конкурса: VIII степен струч-
не спреме – доктор наука из научне области за 
коју се бира.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Домар

Наставник немачког језика

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање – у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи); за домара школе у Правилнику о сис-
тематизацији у складу са описом послова које 
обавља, а који је објављен на сајту школе у 
делу Нормативна акта; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете) доставити: писану биогра-
фију, оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверену копију додатка дипломи са 
подацима о положеним испитима), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверена копија, извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на копија, потврду – извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старију од 
1 месеца), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном 
стручном испиту очитану личну карту, доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 

достављају се на адресу ОШ „Браћа Јерковић” 
Железник, Стјепана Супанца 15, 11250 Београд, 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс 
____ (и назначеним радним местом за које се 
подноси пријава)”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ФАКУЛТЕТ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Сарадник у настави за ужу научну 
област Менаџмент људских ресурса

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: услови за избор, прописани Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, 
Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету: сарадника у настави – студент мас-
тер академских студија или специјалистичких 
академских студија који је студије првог сте-
пена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8). Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о 
завршеним студијама првог степена студија са 
просечном оценом; потврду да је студент мас-
тер академских или специјалистичких студија и 
биографију. Напомена: сви прилози, достављају 
се архиви факултета, поред папирне и у елек-
тронској форми (УСБ). Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

БОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА”
19300 Неготин

тел. 019/542-635

Чистачица у кухињи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање: завршено основно образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар, кандидати треба да доста-
ве и: извод из матичне књиге рођених, уверење 
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о држављанству РС – не старије од 6 месеци, 
оверен препис сведочанства о стручној спреми, 
уверење надлежне полицијске управе да нису 
осуђивани за напред наведена кривична дела. 
Доказ о познавању језика је сведочанство сте-
чено на српском језику. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је овере-
на код јавног бележника (изузетно у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству. 
Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање о којима се води службена евиденција, 
да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3). Потребно је да кандидат попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се 
води службена, евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на web страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у делу „Сти-
пендије, конкурси и јавни позиви”, http: //www.
mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-
popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr/. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз 
наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа. Лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора у раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној од надлеж-
ног органа (јавног бележника, општинској упра-
ви или суду) биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара и преко наведе-
ног телефона.

ОШ „МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Чистачица

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање – 
завршена основна школа (I степен стручне 
спреме односно Први ниво (Ниво 1) НОКС-А 
који се стиче завршавањем основног образо-
вања и васпитања); има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
документ о поседовању одговарајућег обра-
зовања – завршена основна школа, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), доказ о неосуђиваности (уверење из 
казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда), 
као и доказ о познавању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи и Закону о основама система образо-
вања и васпитања; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
документа о поседовању одговарајућег обра-
зовања према Правилнику 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, 3/21 
и 4/21) и одредбама Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), 
доказ о неосуђиваности (уверење из казнене 
евиденције МУП-а да лице нема осуда), као и 
доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: документа се достављају или у ориги-
налу или као оверена фотокопија. Приложена 
документација се не враћа. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријавни формулар кандидат треба да при-
ложи сву потребну документацију и доста-
ви школи лично или на адресу: ОШ „Михајло 
Спорић”, 19250 Мајданпек, Пролетерска 49. 
Додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти путем телефона 030/588-000, 581-057 или 
065/3583-744 од секретара школе.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област 
Минералне и рециклажне 

технологије
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у настави за ужу научну 
област Хемија, хемијска технологија 

и хемијско инжењерство
на одређено време,  

изборни период од 1 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер технологије и уписане мастер 
академске студије студијског програма техно-
лошко инжењерство. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 83 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, број 88/2017) и 
члана 109, 116 и 117 Статута Техничког факул-
тета у Бору, као Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факул-
тету у Бору.

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

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19219 Кривељ бб.
тел. 030/473-114

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка  

одсутне запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада  

ради неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
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10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање; 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати, поред биографије, треба да приложе (у 
оригиналу или оверене копије); диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве комисија неће разматрати. 
Пријаве са траженом документацијом слати на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Кривељ, 19219 Кри-
вељ бб., са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок 
за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 030/473-114.

ЈАГОДИНА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35207 Поточац

тел. 035/8522-804

Чистач

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши под 
условима прописаним чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и усло-
вима прописаним Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Основној 
школи „Вук Караџић” у Поточцу. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
а заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају: оверену копију доказа о 
одговарајућем образовању у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања као и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи 
„Вук Караџић” и то за основно образовање; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Конкурс спрово-

ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе и утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе, сачињава образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе. Пријавни формулар са потребном 
документацијом доставити на адресу: Основна 
школа „Вук Караџић”, 35207 Поточац у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021). За дирек-
тора школе може бити изабрано лице које: 
има високо образовање за наставника (за под-
ручје рада електротехника и грађевинарство), 
педагога или психолога школе стечено на: 1) 
студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије (студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука – у том случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
има дозволу за рад (лиценцу), односно поло-
жен стручни испит за наставника, педагога и 
психолога; има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; има 
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 у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: оверену фотоко-
пију или препис дипломе о стеченом образо-
вању (лица која су стекла академско звање мас-
тер, достављају и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама); 
оверену фотокопију или препис дозволе за рад 
(лиценце), односно положеног стручног испита 
за наставника, педагога и психолога; потврду о 
дужини рада (најмање 8 година) у установи на 
пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања (не старију од 
шест месеци); оверену фотокопију или препис 
лиценце за директора установе ако је кандидат 
поседује (пријава уз коју није достављен овај 
доказ неће се сматрати непотпуном); лекар-
ско уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља кандидат који решењем министра про-
свете, науке и технолошког развоја буде имено-
ван за директора – лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора; уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање у поступку и на 
начин прописан законом (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику); доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), а уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања; 
доказ да против кандидата није покренута 
истрага нити подигнута оптужница код надлеж-
ног суда (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); преглед 
кретања у служби са биографским подацима. 
Рок за подношење пријава са доказима је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се лично или поштом на 
адресу Багрданска 7, 35000 Јагодина, са наз-
наком „За комисију за избор директора”. Бли-
же информације могу се добити код секретара 
школе на телефон 251-329.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПИОНИР”

35000 Јагодина, Вука Караџића 4
тел. 035/8226-630

e-mail: vrticpionir@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач
за рад са децом узраста  

од шест месеци до три године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање и 
то: средње образовање, медицинска сестра – 
васпитач, ниво 4 НОКС-а, са или без положеног 
испита за лиценцу; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
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кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу 
пријаву на конкурс на формулару који се може 
преузети и попунити на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се 
непотпуним и неће бити узете у разматрање.Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: радну биографију (ЦВ) са личним подаци-
ма: адресом пребивалишта, контакт телефоном 
и имејл адресом; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или уве-
рење о стеченој стручној спреми не старију од 
6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу – доз-
воли за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (стручни испит) уколико кандидат 
има лиценцу; доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: оригинал 
или оверена фотокопија уверења основног и 
вишег суда да против кандидата није покре-
нута истрага, нити је подигнута оптужница, 
односно да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и није покренута истрага (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал уверења из каз-
нене евиденције издато од стране надлежне 
полицијске управе МУП-а; доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад подноси кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику 
(потребно је да достави уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, по 
програму одговарајуће високошколске установе 
које издаје високошколска установа); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци; 
фотокопију личне карте, односно биометријски 
очитане личне карте. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о познавању језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Сва приложена документа-
ција мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који мора бити оверен у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа („Службени гласник РС”, број 93/14, 
22/15 и 87/18) и не сме бити старија од шест 
месеци. Конкурс се спроводи у складу са одред-
бама Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21). Кон-
курс ће спровести конкурсна комисија коју име-
нује директор. Конкурсна комисија ће у поступ-
ку одлучивања о избору кандидата утврдити 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду испуњавали услове за пријем у року од 

осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачиниће 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. Конкурс-
на комисије ће са кандидатима са листе обави-
ти разговор и сачиниће образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и исту доста-
вити директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, неће се разматра-
ти. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом 
предвиђеног поступка – конкурса за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити у затвореној ковер-
ти са назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
у радни однос за радно место медицинска сес-
тра – васпитач”. Пријаве се могу поднети путем 
препоручене пошиљке на горе наведену адре-
су или лично секретару у управној згради уста-
нове у Сутјеској 21, радним данима од 9.00 до 
15.00 часова у току трајања рока за подношење 
пријава на конкурс. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара предш-
колске установе радним данима од 9.00 до 
14.00 часова, лично или путем телефона број 
035/8226-630.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач

УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; односно на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године, или 
одговарајуће више образовање и дозвола за 
рад (лиценца) за васпитача.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: кандидати треба да имају: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање; 
да су држављани Републике Србије; да знају 
српски језик (доказ – потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио српски језик достављају само кандидати 

који основно образовање нису стекли на срп-
ском језику). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним и пот-
писаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријаву кандидати су дужни да 
приложе следеће доказе: оверену фотокопију/
препис дипломе (за васпитача), односно све-
дочанства о стеченом основном образовању 
(за спремачицу); акт Министарства просвете о 
поседовању дозволе за рад (лиценце) за васпи-
тача; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених; уверење суда 
да против кандидата није покренута истра-
га, односно да се не води кривични поступак, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности, не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија, доказ да кандидат 
зна српски језик (доказ – потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио српски језик достављају само кандидати 
који основно образовање нису стекли на српс-
ком језику). 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). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу поднети на адресу Предшкол-
ска установа „Дечја радост”, Радничка 1, 35210 
Свилајнац, са назнаком „За конкурс (не отва-
рати)”, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

КИКИНДА

ОШ „НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516

Наставник предметне наставе  
– наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 8 тачка 2 Правилника о организацији и 
ситематизацији послова у ОШ „Новак Радонић” 
у Молу: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне 
студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; или изузетно на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студије у трајању од три године или вишим 
образовањем); као и да испуњавају услове 
прописане чл. 139 Закона и чл. 3 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022). Кандидати подносе: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, биографију; 
доказ о стеченом образовању (оверена фото-
копија дипломе завршене школе не старија од 
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
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или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности, прибављено од 
надлежног органа МУП-а; доказ о знању српс-
ког језика – диплома, односно сведочанство о 
стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или документ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (у овере-
ној фотокопији не старијој од 6 месеци); доказ 
о знању мађарског језика – диплома односно 
сведочанство о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на мађарском језику, или 
документ о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (у овереној фотокопији не старијој 
од 6 месеци); доказ (уверење / потврда) при-
бављен од Повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није у складу са законом 
утврђено дикриминаторно понашање (не ста-
рији од 6 месеци). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима кандидати достављају 
пре закључења уговора о раду. Доказ при-
бављен од Повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање кандидат 
може добити од повереника – слањем лично 
потписаног захтева (у слободној форми) служби 
Повереника поштом или на имејл адресу (ако се 
захтев шаље мејлом мора бити скениран) дату 
на званичном сајту Повереника. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса код Националне службе за запошља-
вање у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потпуном документацијом 
о испуњавању наведених услова донети лично 
(у периоду од 07.00 до 14.00 часова) или слати 
поштом на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити код секретара 
школе и преко телефона 024/861-516.

ОШ „ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН”
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12

тел. 024/4841-005

Андрагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

године, тј. до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; непостојање осуде 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 противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског и мађарског 
језика. Документи који се достављају уз пријав-
ни формулар, објављен на званичној страници 
министарства: Оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о завршеном средњем образо-
вању – IV степен. Уверење о здравственој спо-
собности; уверење о неосуђиваности из муп; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
знању језика; биографија.

ОСТАЛО: кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву 

на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
„Пословима” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурсну документа-
цију кандидати могу поднети лично у затворе-
ној коверти у школи или препорученом пошиљ-
ком на следећу адресу: 24352 Торњош, Радноти 
Миклоша 12. Телефон за ближа обавештења: 
024/4841-005.

Педагог
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; непостојање осуде 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
противполне 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; држављанство Републике Србије. 
Знање српског и мађарског језика. докумен-
ти који се достављају уз пријавни формулар: 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем високом образовању и то сту-
дије другог степена (мастер академске, мастер 
струковне, специјалистичке академске студије) 
по пропису који одређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године – мас-
тер педагог – VII степен или основне студије у 
трајању од најмање четири године по пропису 
који уређује високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – дипломирани педагог – VII 
степен; уверење о здравственој способности; 
уверење о неосуђиваности из муп; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о знању 
језика; биографија.

ОСТАЛО: приликом достављања документа-
ције, када се доставлају оверене фотокопије, 
достављају се не старије од 6 месеци. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у „Пословима” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурсну документацију кандидати могу под-
нети лично у затвореној коверти у школи или 
препорученом пошиљком на следећу адресу: 
24352 Торњош, Радноти Миклоша 12. Телефон 
за ближа обавештења: 024/4841-005.

Наставник мађарског језика  
и књижевности

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; непостојање осуде 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

противполне 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; држављанство Републике Србије; 
знање српског и мађарског језика. Докумен-
ти који се достављају уз пријавни формулар: 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем високом образовању и то сту-
дије другог степена (мастер академске, мастер 
струковне, специјалистичке академске студије) 
по пропису који одређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године којим 
је стечено звање мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил мађарски језик и књижевност), или мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
мађарски језик и књижевност), VII степен или 
основне студије у трајању од најмање четири 
године по пропису који уређује високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, којим је 
стечено звање професор, односно дипломира-
ни филолог за мађарски језик и књижевност, 
VII степен; уверење о здравственој способ-
ности; уверење о неосуђиваности из МУП; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
знању језика; биографија. Напомена: приликом 
достављања документације, када се доставлају 
оверене фотокопије, достављају се не старије 
од 6 месеци. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
„Пословима” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Конкурсну документа-
цију кандидати могу поднети лично у затворе-
ној коверти у школи или препорученом пошиљ-
ком на следећу адресу: 24352 Торњош, Радноти 
Миклоша 12. Телефон за ближа обавештења: 
024/4841 005.

ОШ „СВЕТИ САВА”
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/500-774

Наставник предметне наставе  
– музичка култура

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

75% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 
95/18 – аутентично тумачење), кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
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вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Докази о 
испуњавању услова: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потписана биографија 
кандидата, оригинал/оверена копија дипломе, 
оригинал/оверена копија уверења о држављан-
ству, оригинал/оверена копија (не старија од 6 
месеци) уверења о неосуђиваности, доказ о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но васпитни рад уколико је неопходан (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). Доказ о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Место рада: Кикинда. Рок за подношење 
пријаве: осам дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос кан-
дидати, који испуњавају услове за заснивање 
радног односа, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. По достављеном извештају са 
кандидатима ће се обавити разговор и донети 
решење о избору. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу Татјана Кнежевић, 
секретар 0230/500-774 Адреса на коју се под-
носе пријаве: 23300 Кикинда, Немањина 27б, 
са назнаком „За конкурс”.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
заменa директора у првом мандату

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113 и 95/18 – аутентично тумачење), канди-
дати треба да испуњавају услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закони, 6/2020 и 129/2021): 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-

на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Дока-
зи о испуњавању услова: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписана био-
графија кандидата, оригинал/оверена копија 
дипломе, оригинал / оверена копија уверења 
о држављанству, оригинал/оверена копија 
(не старија од 6 месеци) уверења о неосуђи-
ваности, доказ о познавању језика на коме се 
изводи образовно васпитни рад уколико је нео-
пходан (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). Доказ о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду.

Наставник предметне наставе  
– немачки језик

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

са 33,33% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 
95/18 – аутентично тумачење), кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да имају одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Докази о испуњавању услова: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потпи-
сана биографија кандидата, оригинал/овере-
на копија дипломе, оригинал/оверена копија 

уверења о држављанству, оригинал/оверена 
копија (не старија од 6 месеци) уверења о нео-
суђиваности, доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно васпитни рад уколико је 
неопходан (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Доказ о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Место рада: Кикинда. Рок за подно-
шење пријаве: осам дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Након утврђе-
не испуњености услова кандидата за пријем у 
радни однос кандидати, који испуњавају усло-
ве за заснивање радног односа, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор и донети решење о избору. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу Татјана Кне-
жевић, секретар 0230/500-774 Адреса на коју 
се подносе пријаве: 23300 Кикинда, Немањина 
27б, са назнаком „За конкурс”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
– ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

„ЦАР КОНСТАНТИН 
И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”

38213 Прилужје, Железничка бб.
тел. 028/467-096

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања васпитача, стручног сарадника из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закон о основама система 
образовања и васпитања тј. високо образовање 
стечено на студијама другог степена мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по пропису који је уређивао високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, за васпитача, 
стручног сарадника, да има дозволу за рад 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора 
установе, и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
поседовање психофизичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства РС, неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривична дела за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица и запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђено у складу са зако-
ном. Дужност директора предшколске установе 
може да обавља и лице које има одговарајуће 
високо образовање васпитача из члана 140 став 
3 на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, да има 
дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора установе, и има најмање 
десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
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ченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
противправног 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 
којем остварује васпитно образовни рад; по чла-
ну 122 став 9 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту; уверење о 
положеном испиту за директора установе (ако 
кандидат поседује), потврду о радном искуству; 
лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности (не старије од шест месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (не старије од шест 
месеци); уверење да се против кандидата не 
води судски поступак (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од шест месеци); уверење о држављанству 
РС (не старије од шест месеци); биографија. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Железничка бб., 38213 При-
лужје, са назнаком: „За конкурс за избор дирек-
тора”. Све ближе информације могу се добити 
на телефон 028/467-096.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

34313 Наталинци
тел. 034/821-19, 034/821-218

Професор разредне наставе
на одређено време, до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Закону о осно-
вама система образовања и васпитања, да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица, родоскрвнуће, за кривична дела давање 
или примање мита, за кривична дела из гру-
пе против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, документа о поседовању 
одговарајућег високог образовања према Пра-
вилнику 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) и одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
о неосуђиваности. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документа се достављају или 
у оригиналу или као оверене фотокопије. При-
ложена документација се не враћа. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Уз пријав-
ни формулар кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи, лич-
но или на адресу ОШ „Милан Благојевић” 34313 
Наталинци. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона 034/821-191 и 
034/821-218.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59

тел. 034/302-136

Педагошки асистент
на одређено време,  

за школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању, знање ромског јези-
ка, савладан програм обуке за оспособљавање 
педагошких асистента, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Потребно ја да 
кандидат испуњава услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс и краћу био-
графију кандидат треба да поднесе: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 
доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању); 
уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ – уверење о завршеној обуци за педа-
гошког асистента (оверен препис или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење или потврду о неосуђиваности за 
горенаведена кривична дела и да није утврђе-

но дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци оригинал или оверена фотокопија). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријава на конкурс треба да садржи 
и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт теле-
фон), радно место на које кандидат конкури-
ше. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности 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. 
Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом са назнаком „За конкурс за радно место 
педагошки асистент” доставити на горе наве-
дену адресу. Телефон за контакт: 034/302-136 
(Јелена Митровић, секретар школе).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИЛИ И ВИЛИ”

34000 Крагујевац, Танаска Рајића 32
тел. 034/333-283

e-mail: puciliivili@gmail.com

Сарадник за исхрану – 
нутрициониста – дијететичар

са 50% радног времена,  
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем 
здравствене струке, има психичку и здравстве-
ну способност за рад са децом (прибавља се 
пре закључења уговора о раду), није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик. Сви докази прилажу се у оригина-
лу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника. Рок за подношење пријава је 8 
дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Адре-
са за подношење пријава: Танаска Рајића, 32, 
Крагујевац, имејл: puciliivili@gmail.com

КРАЉЕВО

ЕЛЕКТРО САОБРАЋАЈНО 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

1) Наставник предметне наставе 
електро групе предмета

2) Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос из чл. 139 Закона 
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о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021: А) 
да имају одговарајуће образовање: за радно 
место под 1: да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и степен и 
врсту образовања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електро-
техника („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022), односно да има одгова-
рајуће високо образовање и то: 1) студије дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
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 инердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Тражи се: дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови осим енергет-
ског; дипломирани електротехнички инжењер, 
смер електронски; дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике, дипломирани инжењер електро-
технике и рачунарства или мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на студијским 
програмима осим из области енергетике; за 
радно место под 2: да имају завршену основну 
школу (образовање је прописано Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у Електро-саобраћајној техничкој школи 
„Никола Тесла” у Краљеву); Б) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; В) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; Г) да имају држављанство 
Републике Србије; Д) да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи лично, или поштом 
на адресу: Електро-саобраћајна техничка 
школа „Никола Тесла”, 36000 Краљево, Дос-
итејева 44Б. Уз пријаву на конкурс канди-
дат прилаже следећу документацију којом 
се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилницима и овим конкурсом: 
за радно место под 1: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, а за радно место 
под 2: сведочанство о завршеном основном 
образовању – оригинал или оверена фото-

копија (достављају сви кандидати, а канди-
дати за радно место под 1 који су заврши-
ли мастер студије у обавези су да доставе 
и оригинал или оверену копију дипломе са 
студија првог степена); извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе (не 
старији од 6 месеци) – оригинал или овере-
на фотокопија (достављају сви кандидати); 
уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) – оригинал или оверена фотокопија 
(достављају сви кандидати); доказ да канди-
дат зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (српски језик) 
у обавези су да доставе само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика – ориги-
нал или оверена фотокопија). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Потребно је да кандидат уз пријаву прило-
жи и кратак ЦВ у којем ће бити наведен и 
контакт телефон кандидата и електронска 
пошта кандидата. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази неће се узимати 
у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју је именовао директор у складу 
са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Статутом Електро-саобраћајне 
техничке школе „Никола Тесла” у Краљеву. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати се у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор доноси решење о избору канди-
дата по овом конкурсу у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе од стра-
не конкурсне комисије. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара Школе 
преко телефона: 036/312-601.

ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Чистачица

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) кандидат мора испуњавати и посебне 
услове за пријем у радни однос предвиђе-
не чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), и то да: 1. има 
одговарајуће образовање – завршена основ-
на школа; (образовање је прописано Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Гимназији у Краљево). 2. има пси-

хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи лично, или поштом на адре-
су: Гимназија – Краљево, Доситејева 44, 36000 
Краљево. Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, 
Правилником и овим конкурсом: за тачку 1 
исправа о стеченом одговарајућем образо-
вању – сведочанство о завршеној основној 
школи – оригинал или оверена фотокопија 
(достављају сви кандидати); за тачку 3 извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе (не старији од 6 месеци) – оригинал 
или оверена фотокопија (достављају сви кан-
дидати); за тачку 4 уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или ове-
рена фотокопија (достављају сви кандидати); 
за тачку 5 доказ су у обавези да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је кан-
дидат положио испит из познавања српског 
језика – оригинал или оверена фотокопија. 
Доказ за услов под тачком 2 да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Пожељно је 
да кандидат уз пријаву приложи и кратак ЦВ. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови”. Неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор у складу са Законом 
и Правилником о раду Гимназије Краљево. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
овог закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става 
приликом којег ће бити обављена и провера 
стручних оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција решавањем практич-
них проблема из делокруга рада запосленог. 
Комисија сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секрета-
ра Школе преко телефона: 036/319-760.
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КРУШЕВАЦ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

1. Професор економске групе 
предмета

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

2. Професор енглеског језика
са 85% радног времена,  

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане члановима 
139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и одговарајући степен и врсту образо-
вања по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним колама („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014). Лице 
које је стекло одговарајуће високо образо-
вање мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат који је 
у у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, а кан-
дидат који нема образовање из члана 142 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, обавезан је да стекне ово образовање 
у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба 
и: 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
има држављанство Републике Србије; 4. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потребна документација: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
Министарства унутрашњих послова о неос-

уђиваности (подаци из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе, оригинал, не ста-
рије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрење. Документацију 
слати на горе наведену адресу.

ОШ „СВЕТИ САВА”
37208 Читлук, Цара Лазара 491А

тел. 037/692-695

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запослене са функције 

директора

УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена 
образовања: одговарајуће високо образовање 
према Правилнику 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 2/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 
и 10/22) и члану 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21): професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учи-
тељ; дипломирани учитељ – мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, у складу са чла-
ном 142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а кандидат који 
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан 
је да стекне ово образовање у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Остали услови: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) – доказује се потврдом одго-
варајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Документација коју 
кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (http: /www. mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење Министарства 
унутрашњих послова – надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван, оригинал 
или оверену фотокопију; потврда одговарајуће 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности канди-
дат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Напомена: уз пријаву на кон-
курс обавезно доставити адресу и контакт теле-
фон. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве достављати на 
горе наведену адресу, лично или поштом. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 037/692-695.

Наставник информатике и 
рачунарства

са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са места помоћника директора, а 
најдуже до 31. августа 2023. године

УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена 
образовања: одговарајуће високо образовање 
према Правилнику 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 2/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 
и 10/22) и члану 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21): професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике, математике, физике, електротех-
нике, машинства или техничког образовања); 
професор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, двопредметне студије, где је један 
предмет обавезно информатика; дипломирани 
математичар, дипломирани физичар, дипломи-
рани информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године); дипломирани инжењер (са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не у области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електротехнике 
и рачунарске технике; дипломирани економиста 
(са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике); мастер 
професор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар – инфор-
матичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
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области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке); мастер инжењер машинства. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају да имају 
у оквиру завршених основних академских сту-
дија положено најмање пет испита из инфор-
матичких предмета, од тога најмање један из 
области Програмирање и два предмета из јед-
не или две следеће области – Математика или 
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Инфор-
матика и рачунарство може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима које су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири 
семестра. – да има 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, у складу 
са чланом 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, а кан-
дидат који нема образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да стекне ово образовање у року 
од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Остали услови: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но васпитни рад (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) – доказује се потврдом одго-
варарајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Документација коју 
кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http:/www. mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству, оригинал или 
оверену фотокопију; уверење Министарства 
унутрашњих послова – надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван, оригинал 
или оверену фотокопију; потврда одговарајуће 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности канди-
дат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Напомена: Уз пријаву на кон-
курс обавезно доставити адресу и контакт теле-
фон. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве достављати на 
горе наведену адресу, лично или поштом. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 037/692-695.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

тел. 037/448-810

Услед техничке грешке у огласу објaвљеном 
12.10.2022. године (број 1009), за радна места 
3 и 4 објављени су погрешни услови у погледу 
степена стручне спреме. Овим путем се извиња-
вамо оглашивачу и кандидату, и објављујемо 
исправку наведених услова: 

За радно место под редним бројем 3 (настав-
ник практичне наставе саобраћајне струке – 
инструктор на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, а најкас-
није до 31.08.2023. године, са 80% радног вре-
мена), УСЛОВИ исправно треба да гласе: V сте-
пен стручне спреме.

За радно место под редним бројем 4 (настав-
ник практичне наставе електротехничке гру-
пе предмета на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, а најкас-
није до 31.08.2023. године, са 80% радног вре-
мена), УСЛОВИ исправно треба да гласе: VI и 
VII степен стручне спреме.

Рок за пријаве за наведена радна места почиње 
да тече од објављивања исправке.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37000 Крушевац, Југовићева 11

тел. 037/447-410

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
1. да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), за наставника основне 
школе, за педагога или психолога, 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 
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 (лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не области, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има дозволу за рад за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника; 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(члан 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система овразовања и васпитања; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; 7. да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8. да има обуку и положен испит 
за директора установе. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу односно 
стручном испиту; оригинал лекарског уверења 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од шест месеци); оригинал уверења МУП-а да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 (не старије од 6 месеци); оригинал уве-
рења надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених – нови образац (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (важи за кандида-
те који су одговарајуће образовање стекли 
на другом језику); потврду о радном искуству 
најмање осам година у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал); оверену фотокопију дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата који је претходно обављао 
дужност директора школе (оверену фотокопију 
извештаја о спољашњем вредновању школе); 
оверену фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; доказ о 
својим стручним и организационим способнос-
тима (није обавезно). Документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора ће бити у обавези да 
положи испит за директора у законском року. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, дужност директо-
ра основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 овог закона за наставника те врсте шко-
ле, односно лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
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васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. О именовању дирек-
тора кандидати ће бити писмено обавештени 
у законском року. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Сва потребна обавештења се могу 
добити на тел. 037/447-410. Пријаве са дока-
зима о испуњавању свих услова тражених кон-
курсом слати у затвореној коверти поштом или 
донети лично, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за избор директора”, на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степе-
на: мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије, односно основне студије у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређивали 
образовање до 10. септембра 2005. године, у 
складу са Законом, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима кандидат треба да 
приложи доказе о испуњености услова – ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика кандидат 
доставља само ако образовање није стечено 
на српском језику; уверење о држављанству, 
извод из матичне книге рођених (оригинали 
или оверене копије); уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом при-
бавља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи приликом 
конкурисања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу 
Предшколске установе „Наша радост” са назна-
ком „За конкурс за стручног сарадника – пси-
холога”.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
Турековац

тел. 016/796-672

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122 став 2 и 5, чл. 139 и чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање из чл. 140 став 1-2 Закона о 
основама образовања и васпитања тј. високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1.1 студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
1.2 студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз чега лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да поседујује дозволу за рад (лиценца) 
наставника односно стручног сарадника; обу-
ку и пложен испит за директора уставнове – 
лиценца за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравственеу способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Изузетно ако се на 
конкурс не пријави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1-2 
закона, за директора основне школе може да 
буде изабрано и лице које, уз испуњеност горе 
наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 истог Закона тј. висо-
ко образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање, 
за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника или стручног сарадника, обуку и 
положени испит за директора школе и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања (члан 122 став 6 
закона). Правилником о степену и врсти обра-

зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022 – у 
даљем тексту: Правилник), прописани су сте-
пен и врста образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат при-
лаже: диплому о стеченом образовању у степе-
ну и врсти из Правилника (уколико је кандидат 
стекао мастер диплому прилаже се дипло-
ма основних академских студија); документ 
о положеном стручном испиту за наставника 
/ стручног сарадника – лиценца, документ о 
положеном стручном испиту за директора 
уставнове – лиценца за директора (пријава 
која не садржи доказ о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико по расписаном конкурсу буде 
изабрано лице које нема лиценцу за директора 
установе, буће у обавези да испит за директо-
ра положи у законском року); доказ о радном 
искуству на пословима образовања и васпи-
тања; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима, лекар-
ско уверење – не старије од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 
тач. 3 Закона, не старије од 6 месеци; доказ да 
није покретнута истрага нити се води поступак 
пред надлежним судом, не старије од 6 месеци; 
доказ о држављанству, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом); доказ о знању 
српског језика уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора о 
раду кандидата – извештај просветног савет-
ника уколико га кандидат поседује (уколико у 
раду кандидата таквог надзора није било, кан-
дидат доставља потврду да није вршен струч-
но-педагошки надзор у раду кандидата издат 
од стране свих установа у којима је кандидат 
радио); уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора 
установе, доставља и резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби (необавезно) доказе о 
својим стручним и организационим способнос-
тима (необавезно); оквиран план рада за ман-
датни период од 4 године, односно предлог 
програма рада директора школе. Сви докази се 
достављају у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Достављена документација се не враћа 
кандидату. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидат који доста-
ви неоверене копије докумената које прилаже 
сматраће се да је доставио непотпуну доку-
ментацију. Кандидат уз својеручно потписану 
пријаву, преглед кретања у служби и својеруч-
но потписану сагласност за обраду личних 
података за потребе спровођења поступка кон-
курса и достављања истих надлежном Минис-
тарству просвете, биографске податке, предлог 
мера, организација и начин руковођења шко-
лом које би спровео као директор и конкурсну 
документацију, доставља поштом или лично на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић” Турековац, са наз-
наком „Пријава на конкурс за директора шко-
ле”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 016/796-672.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

тел. 016/243-244, 060/0148-142 

Педагошки асистент 
за рад са ученицима ромске 

националности на одређено време за 
школску 2022/23. годину, односно до 
31.08.2023. године, за рад у матичној 

школи у Лесковцу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, 
одређени чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) су следећи: 
одговарајуће образовање – одређено чланом 
8 став 1 Правилника о педагошком и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, број 
87/2019), односно средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању и савладан програм 
обуке за педагошког асистента, а уколико кан-
дидат нема савладан програм обуке дужан је 
да достави доказ о савладаном програму обуке 
у року од 6 месеци од дана пријема у радни 
однос; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и др. добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство РС; зна српски језик 
и ромски језик. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи (поред тражених података уписа-
ти и контакт податке: адресу, контакт телефон, 
е маил адресу). Уз пријавни формулар кандидат 
је дужан да достави следећу документацију у 
оригиналу или овереној фотокопији: диплому 
(сведочанство) о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о савладаном програму обуке за 
педагошког асистента; извод из матичне књи-
ге рођених (на новом обрасцу, са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из казнене евиденције полицијске 
управе, као доказ о неосуђиваности; потврда 
да кандидат није, у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вање и васпитања утврђено дискриминаторно 
понашање коју издаје Повереник за заштиту 
равноправности; доказ о знању српског језика 
и ромског језика (обавезно за кандидате који 
нису одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима). Пре закључења уговора о раду иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење. 
Рок за подошење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју одређује директор посебним решењем. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на и члана 8 став 1 Правилника о педагошком 
и андрагошком асистенту, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Каднидати 
који испуњавају услове конкурса се у року од 
8 дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 

року од 8 дана од дана пријема резулатата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе у просторијама 
ОШ „Светозар Марковић”, Лесковачког одре-
да 6, 16000 Лесковац. Кандидати се о датуму 
и времену обављања разговора обавештавају 
путем e-mail адресе, односно броја телефона 
(уколико немају e-mail адресу), које су навели у 
својој пријави. Комисија сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве конкурса и доставља је директору школе у 
року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе кандидата. Кандидат незадовољан 
решењем о избору кандидата може да поднесе 
жалбу Школском одбору, у року од 8 дана од 
дана достављања решења. Школски одбор о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана под-
ношења жалбе. Кандидат који је учествовао у 
изборном поступку има право да, под надзором 
овлашченог лица у школи, прегледа сву кон-
курсну документацију, у складу са законом. Ако 
по конкурсу не буде изабран ниједан кандидат, 
расписаће се нови конкурс у року од 8 дана. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у матичној школи у Лесковцу

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, 
одређени чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) су следећи: 
одговарајуће образовање – одређено чланом 
8 став 1 Правилника о педагошком и андра-
гошком асистенту („Службени гласник РС”, број 
87/2019), одговарајуће образовање из члана 14 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно високо образовање 
стечено; на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то; сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или педагошких наука, под условом да су завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање, до 
10. септембра 2005. године; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и др. добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
РС; зна српски језик. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној фор-
ми доставља школи (поред тражених подата-
ка уписати и контакт податке: адресу, контакт 
телефон, e-mail адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат је дужан да достави следећу докумен-
тацију у оригиналу или овереној фотокопији: 
диплому (сведочанство) о стеченом одгова-

рајућем образовању; доказ о савладаном про-
граму обуке за педагошког асистента; извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, 
са холограмом); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из казнене евиден-
ције полицијске управе, као доказ о неосуђи-
ваности; потврда да кандидат није, у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовање и васпитања утврђено дис-
криминаторно понашање коју издаје Повереник 
за заштиту равноправности; доказ о знању срп-
ског језика (обавезно за кандидате који нису 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Пре закључења уговора о раду иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење. 
Рок за подошење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју одређује директор посебним решењем. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на и члана 8 став 1 Правилника о педагошком 
и андрагошком асистенту, у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Каднидати 
који испуњавају услове конкурса се у року од 
8 дана упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резулатата пси-
холошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе у просторијама 
ОШ „Светозар Марковић”, Лесковачког одре-
да 6, 16000 Лесковац. Кандидати се о датуму 
и времену обављања разговора обавештавају 
путем e-mail адресе, односно броја телефона 
(уколико немају e-mail адресу), које су навели у 
својој пријави. Комисија сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве конкурса и доставља је директору школе у 
року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе кандидата. Кандидат незадовољан 
решењем о избору кандидата може да поднесе 
жалбу Школском одбору, у року од 8 дана од 
дана достављања решења. Школски одбор о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана под-
ношења жалбе. Кандидат који је учествовао у 
изборном поступку има право да, под надзором 
овлашченог лица у школи, прегледа сву кон-
курсну документацију, у складу са законом. Ако 
по конкурсу не буде изабран ниједан кандидат, 
расписаће се нови конкурс у року од 8 дана. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16230 Лебане, Цара Душана 78

тел. 016/843-205

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства,  
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Кандидати морају да испуњавају 
услове, предвиђене Законом о раду, Законом о 
основама система образовања и васпитања и 
одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника из 
опште образовних предмета у стручним шко-
лама и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са законом и одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника из опште образовних пред-
мета у стручним школама; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да има држављанство РС; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
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но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; оверену 
фотокопију дипломе или уверења; уверење о 
држављанству (оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за 
наведена кривична дела из казнене евиденције 
надлежне ПУ (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија); 
доказ о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су образовање стекли на српском језику). 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Кандидати достављају уз пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства, достављају и осталу 
документацију која је наведена у тексту огла-
са. Напомена: лекарско уверење је потребно 
када решење о избору постане коначно, пре 
закљичивања уговора о раду. Неблаговреме и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на 
адресу школе наведној у наслову, са назнаком 
„За конкурс”.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: средње образовање, психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, неосуђиваност 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 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије, познавање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, завршена обуку за педагошког асистен-
та (завршен прописан програм обуке за рад са 
децом и ученицима ромске националне мањи-
не). Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старија од 
6 месеци), оверену фотокопију сертификата 
о завршеном програму обуке за рад са децом 
и ученицима ромске националне мањине (не 
старија од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажом 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-
мања или давања мита;за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), извод из МК државља-
на не старији од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
кратку биографију. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају поштом на адре-
су: Предшколска установа „Бамби”, 15300 Лоз-
ница, Веселина Мисите 26, или лично на адресу 
Предшколска установа „Бамби”, објекат „Чаро-
лија” у Лозници, Веселина Мисите 26, телефон 
015/7882-122.

НИШ

ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе  
– наставник енглеског језика

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника предметне наставе – наставника 
енглеског језика (обавезни страни језик) може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поред општих услова предвиђених 
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), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чл. 139 став 1 тачке 1) – 5), чланом 140 ст. 
1. и 2, 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и услове из 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, 2/2022, 5/2022 и 6/2022) и то: да је сте-
као одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама 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; сту-
дије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисци- 
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма којима су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Учесник конкурса 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање кандида-
та је образовање из психолошких, педагошких 
и методичних дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (које је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу). Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и 

психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има има 
образовање из претходног ставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1) – 5) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3) – 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Остали услови: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књи-
жевност). Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене 
основне академске студије из области предме-
та, односно на студијским групама / програми-
ма: Језик, књижевност, култура, модул 
Енглески језик и књижевност; Енглески језик и 
књижевност; Англистика, Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом. По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да 
поднесе: попуњени пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (само учесник конкурса који је проме-
нио презиме односно име после издавања уве-
рења, односно дипломе); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал уверења не 
старији од 6 месеци); оригинал уверења 
надлежне Полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију (оригинал не старији од 30 дана 
од дана објављивања конкурса); оригинал 
потврду Повереника за заштиту равноправ-
ности да није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал не ста-
рије од 30 дана од дана објаве конкурса). 
(Захтев за издавање потврде учесник конкурса 
подноси Поверенику за заштиту родне равноп-
равности у слободној форми на имејл 
poverenik@ravnopravnost.gov.rs или поштом на 
адресу: Повереник за заштиту родне равноп-
равности, Булевар краља Александра бр. 84, 
Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за пријем у радни 
однос и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ 
и адресе учесника конкурса на коју се доставља 
потврда. Захтев мора бити својеручно потпи-
сан); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
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одговарајућем образовању, а за лица којима 
још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; за радно место наставника, васпитача и 
стручног сарадника: оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о образо-
вању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (само учесник конкурса који је 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стекао на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања); за радно место наставника, васпитача 
и стручног сарадника: оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије односно оверену фотокопију доказа о 
положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току 
студија положио испит из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа 
одговарајуће високошколске установе о поло-
женом испиту из српског језика (само учесник 
конкурса који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику). Лица која су образо-
вање 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 чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања или су обра-
зовање стекли у систему војног школства или у 
иностранству, као доказ о испуњености услова 
у погледу стеченог образовања, достављају 
оверену фотокопију решења министарства 
надлежног за послове образовања (овера фото-
копије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса). Уколико учесник конкурса не доста-
ви доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра 
потпуном, али кандидат који буде засновао рад-
ни однос по конкурсу, обавезан је да наведено 
образовање стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услови 
за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. У поступку одлучивања о избору канди-
дата конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава и кандидате у року од 
осам дана упућују на психолошку процену спо-
собности 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 осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру школе у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од достављања образложене 
листе. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
школском одбору школе, у року од осам дана од 
дана достављања решења. Школски одбор шко-
ле о жалби одлучује у року од 15 дана од дана 
подношења жалбе. Изабрани кандидат пре 

закључења уговора о раду, доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима. Пријаву послати на 
адресу: Основна школа „Ћеле-кула”, Радних 
бригада 28, Ниш. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе. Небла-
говремене, непотпуне и неисправне пријаве се 
неће узети у разматрање.

Чистач

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла чистача може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: учесник конкурса 
поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење, треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 
тачке 1) – 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 129/21) и 
услове из члана 35. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи 
„Ћеле-кула”, Ниш (дел. бр. 610-144/2-2022-01 од 
14.09.2022) са Изменама Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у Основној шко-
ли „Ћеле-кула”, Ниш (дел. бр. 610-144/3-2022-01 
од 21.09.2022), и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: основно образовање (први 
степен стручне спреме, односно завршена основ-
на школа); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Остали услови: основно образовање 
(први степен стручне спреме, односно заврше-
на основна школа). По расписаном конкурсу 
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (само учес-
ник конкурса који је променио презиме односно 
име после издавања уверења, односно дипло-
ме); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал уверења не старији од 6 месеци); 
оригинал уверења надлежне Полицијске упра-
ве 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 родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију (оригинал не старији од 30 
дана од дана објављивања конкурса); оригинал 
потврду Повереника за заштиту равноправности 
да није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал не старије од 30 
дана од дана објаве конкурса). Захтев за изда-

вање потврде учесник конкурса подноси Повере-
нику за заштиту родне равноправности у слобод-
ној форми на имејл poverenik@ravnopravnost.gov.
rs или поштом на адресу: Повереник за заштиту 
родне равноправности, Булевар краља Алек-
сандра 84, Београд, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу за пријем у 
радни однос и са навођењем имена, презиме-
на, ЈМБГ и адресе учесника конкурса на коју се 
доставља потврда. Захтев мора бити својеручно 
потписан; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, а за лица који-
ма још није издата диплома оверену фотокопију 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију доказа одговарајуће висо-
кошколске установе о положеном испиту из срп-
ског језика (само учесник конкурса који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику). 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 Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања или су образовање стекли у систему вој-
ног школства или у иностранству, као доказ о 
испуњености услова у погледу стеченог образо-
вања, достављају оверену фотокопију решења 
министарства надлежног за послове образовања 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса). Услови за заснивање 
радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава и канди-
дате у року од осам дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 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 директо-
ру школе у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу 
школском одбору Школе, у року од осам дана 
од дана достављања решења. Школски одбор 
школе о жалби одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаву послати на адре-
су: Основна школа „Ћеле-кула”, Радних бригада 
28, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара Школе. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети 
у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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1) Педагог
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског боловања

2) Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог са боловања

3) Наставник економске групе 
предмета (предмети: девизно и 

царинско пословање за 15% радног 
времена, финансијско пословање 

за 25% радног времена, јавне 
финансије за 20% радног времена 
и предузетништво за 40% радног 

времена) 
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског боловања

4) Наставник економске групе 
предмета, за предмет ревизија

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

за 10% радног времена, односно 4 сата 
недељно 

5) Наставник економске групе 
предмета, за предмет рачуноводство

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог које је именован 

за помоћника директора школе до краја 
школске године за 50% радног времена, 

односно 20 сати недељно 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/2022) (за радна места под 
бројем 1 и 2) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада економија, право и администра-
ција („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022 и 14/2022) (за радна места под 
бројем 3, 4 и 5); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик (уколико је образовање завршено на 
страном језику). Уз пријаву на конкурс доста-
вити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја који је досту-
пан у делу: Ново на сајту, на адреси: http: //

www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; кратку био-
графију (ЦВ); диплому о завршеном одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и овере-
ну фотокопију дипломе са основних академ-
ских студија); уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нема осуде (не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика уколико је образовање 
стечено на другом језику; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима не старије од шест месеци 
(доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду). Документа се достављају 
у оригиналу или овереној фотокопији не ста-
ријој од 6 месеци. У складу са чланом 154 став 
5. Закона о основама система образовања и 
васпитања, Школа ће минимум личних подата-
ка кандидата уступити Националној служби за 
запошљавање – Филијала Ниш ради психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
јер је иста услов за заснивање радног односа. 
Пријаве са потпуном документацијом достави-
ти Економској школи у Нишу, Мајаковског 2, са 
назнаком „За конкурсну комисију за пријем у 
радни однос на радном месту – (назив радног 
места на које се конкурише)” у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Као дан предаје докумената сматра се дан пре-
даје пошти (печат поште).

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Наставник стручних предмета у 
области право и администрација

УСЛОВИ: наставник стручних предмета поред 
одговарајућег нивоа образовања прописаног 
Законом, мора да има и стечен одговарајући 
стручни назив прописан Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/2022), те послове 
наставника стручних предмета у области пра-
во и администрацја може да обавља: дипло-
мирани правник; мастер правник, претходно 
завршене основне академске студије у области 
правних наука; мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне ака-
демске студије у области правних наука; мас-
тер професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије у области 
правних наука. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима пропи-
саним чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то лице које: 
има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-

лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис / фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су стекли академско звање 
мастер достављају и оверену фотокопију 
дипломе или уверење са основних академских 
студија); уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци) оригинал или оверену фото-
копију; уверење о неосуђиваности (не старије 
од шест месеци) оригинал или оверену фото-
копију; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (доказ подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); доказ о знању срп-
ског језика подносе само кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Уз конкурсну доку-
ментацију кандидати достављају и потписану 
сагласност којим потврђују да су упознати са 
свим правима и обавезама које се односе на 
обраду личних података које ће вршити Прав-
но-пословној школи Ниш у наведену сврху. Ова 
сагласност важи за све време трајања поступка 
пријема у радни однос. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: Правно-пословна шко-
ла Ниш са назнаком „За конкурсну комисију”, 
Трг краља Милана 8, 18000 Ниш.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор  

за ужу уметничку област  
Сликање и цртање

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу 

уметничку област Сликање и цртање

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Методика наставе 

музичке културе
са 30% радног времена

Сарадник у звање стручни сарадник 
за ужу уметничку област Клавир

Сарадник у звање стручни сарадник 
за ужу уметничку област  

Соло певање

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор 
у звање и заснивање радног односа настав-
ника поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 74 Закона о 
високом образовању, одредбама Минималних 
услова за избор у звања наставника на универ-
зитету („Службени гласник РС”, бр. 101/2015, 
102/2016, 119/2017 и 152/2020), чланом 165. 
Статута Универзитета у Нишу, одредбама Пра-
вилника о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Нишу и Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, број 3/2017, 
7/2017, 4/2018, 1/2019, 1/2020, 2/2020, 1/2021 
и 5/2022 – даље: Ближи критеријуми). Канди-
дати који конкуришу за избор у звање и засни-
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вање радног односа сарадника поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове пропи-
сане одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Нишу, Статута Факул-
тета уметности Универзитета у Нишу и Правил-
ника о условима и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника Факултета 
уметности у Нишу. Испуњеност услова учесника 
конкурса за избор у звања наставника (радна 
места под редним бројевима 1 и 2) сагледава се 
на основу референци које је остварио у перио-
ду од избора у претходно звање наставника 
до истека рока за пријављивање кандидата на 
Конкурс, осим када се први пут бира у звање 
наставника када се узимају у обзир референце 
у периоду од претходних 5 (пет) година од дана 
објављивања Конкурса. Приликом пријављи-
вања на Конкурс кандидати подносе: пријаву на 
Конкурс (образац пријаве на Конкурс кандидати 
могу преузети на интернет страници Факултета 
– www.artf.ni.ac.rs); оверене фотокопије дипло-
ма стечене на акредитованим високошколским 
установама о свим завршеним нивоима акреди-
тованих студија из области за коју је конкурс 
објављен. У случају да кандидат уверењем 
доказује стечен стручни, академски, уметнич-
ки односно научни назив, прилаже наведено 
уверење оригинал или оверену фотокопију, 
као и оригинал потврде надлежне високош-
колске установе да диплома није издата. Ако 
је диплома стечена у иностранству кандидати 
подносе доказ о томе да је диплома призната 
у складу са одредбама Закона о високом обра-
зовању; доказ о искуству у педагошком раду са 
студентима (уколико поседују); биографију са 
библиографијом у штампаном и електронском 
облику – на компакт диску у Word формату и 
пратећим материјалом. Компакт диск се прила-
же у 4 (четири) истоветна примерка; попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуњавању 
услова за избор у звање наставника који се 
налази на wеб порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs) (за радна места под ред-
ним бројевима 1 и 2). Уколико кандидат нема 
кориснички налог на wеб порталу Универзитета 
у Нишу, потребно је да се ради отварања нало-
га обрати Пројектанту информатичке инфра-
структуре Факултета, путем електронске поште: 
dejan.krasic@artf.ni.ac.rs; 5 (пет) оригиналних 
уметничких дела из уже области за коју је кон-
курс објављен и мапу са 10 (десет) цртежа (за 
радна места под редним бројевима 1 и 2); кан-
дидати који су у радном односу на Факултету 
подносе рецензије прописане чланом 17 Пра-
вилника о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Нишу за репрезентативне референце у пољу 
уметности које су остварили почев од 26. јула 
2022. године (за радна места под редним броје-
вима 1 и 2); уверење акредитоване високош-
колске установе о статусу студента акредитова-
них докторских академских студија из области 
за коју конкурише или доказ о стеченом звању 
магистра наука из области за коју је конкурс 
објављен и одлуку надлежног органа самостал-
не високошколске установе о прихватању теме 
докторске дисертације (за радно место под ред-
ним бројем 3); видео снимак извођења 5 (пет) 
композиција различитих епоха и карактера на 
компакт диску (видео формат MP4, минималне 
резолуције HD Ready 720p (1280x720px) из јед-
ног кадра (за радна места под редним броје-
вима 4 и 5); уверење надлежне полицијске 
управе да против њих није изречена правнос-
нажна пресуда за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, 
не старије од шест месеци. Кандидати који кон-
куришу за избор у звања наставника одржавају 
и приступно предавање у складу са одредба-
ма Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универ-

зитета у Нишу, када је оно Ближим критерију-
мима предвиђено као обавезан услов за избор у 
звање наставника. Кандидати подносе пријаве 
на Конкурс са прилозима (конкурсну докумен-
тацију) на адресу Факултета уметности у Нишу: 
Кнегиње Љубице 10, 18105 Ниш, а уметничке 
радове и мапу цртежа (за радна места под ред-
ним бројевима 1 и 2) у Концертно-изложбеном 
простору Факултета уметности у Нишу, Књаже-
вачка 2а. Рок за пријављивање кандидата за 
радна места под редним бројевима 1 и 2 је 15 
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса. 
Рок за пријављивање кандидата за радна мес-
та под редним бројевима 3, 4 и 5 је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве кандидата које нису под-
нете на начин прописан Правилником о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Нишу, односно Пра-
вилника о условима и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа сарадника Факул-
тета уметности у Нишу, сматраће се неуред-
ним пријавама и неће бити разматране, о чему 
декан Факултета доноси посебан закључак и 
доставља га подносиоцу пријаве и Универзите-
ту у Нишу, односно Изборном већу Факултета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање; 
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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Докази о испуњавању услова: Кандидат 
за радно место васпитач мора да има: високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, о чему као доказ прилаже овере-
ну копију дипломе о стручној спреми васпита-
ча. Кандидат за радно место васпитач треба да 
достави потврду високошколске установе којом 
се потврђује да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или оверени документ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни сипит, односно испит за 
лиценцу. Уз оверену копију диплома, односно 

сведочанства кандидати достављају: пријавни 
формулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – www.mpn.gov.rs; потписану биогра-
фију кандидата; оверену фотокопију уверења 
о држављанству (да није старије од шест месе-
ци); оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал / оверену копију уверења о 
неосуђиваности (да није старије од шест месе-
ци). Сву наведену документацију кандидати 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, лично 
или на адресу Предшколска установа „Полета-
рац” Сврљиг, Гордане Тодоровић бб, Сврљиг. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат прибавља пре закључења уговора о раду, 
а доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно – образовни рад се дос-
тавља уз пријаву у случају да је одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републике 
Србије. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 018/823-430. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања – 
Ниш.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у Драги, 

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Професор немачког језика
у матичној школи у Мојстиру и у 

издвојеном одељењу школе у Драги, на 
одређено време до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства, односно  
до 31.08.2023. године,  

са 89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који, поред општих услова прописа-
них Законом о раду, испуњава услове пропи-
сане Законом о основама система образовања 
и васпитања, и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи: има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: попуњени пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
радну биографију; доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из мати-
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чне књиге рођених); оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
познавању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (босански језик); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (прибавља се у надлежној поли-
цијској управи при Министартсву унутрашњих 
послова); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак. 
Уверење о психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са документима слати на адресу: 
Основна школа „Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, 
36320 Тутин. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона 020/620-076, 
или 063/637-712.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ТРНАВА – НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Трнава бб.

тел. 020/385-728

Наставник историје
са 70% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице  
са породиљског одсуства  

и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 – др. 
закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020, 
129/21) и то ако 1) имају одговарајуће образо-
вање, 2) имају психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
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 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3) и 5) члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања саставни су део пријаве на конкурс, а 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. У погледу сте-
пена и врсте образовања, потребно је да кан-
дидати имају одговарајуће високо образовање, 
сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1. студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисципинарне, мултидисциплар-
не, трандисципларне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких нака; 2) на основним студијама 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 Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20, 16/2019/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 
и 10/22), и то: професор историје, професор 
историје и географије, дипломирани истори-
чар, мастер историчар, дипломирани исто-
ричар – мастер, мастер професор предметне 
наставе. Рок за доставу пријава: Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Потребна документа: Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези доставити: 
оригинал или оверену копију диплома, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће висо-
ко образовање; оригинал уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; оригинал извод из 
МК рођених не старији од 6 месеци; потврду 
о неосуђиваности (издаје надлежна полици-
ска управа; оригинал или оверена фотокопија 
– доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
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, и за које није у складу 
са законом утврђено дескриминаторно пона-
шање. Доказ (потврда, уверење или друга 
исправа коју издаје надлежна високошколска 
установа) којом се доказује да кандидат има 
одговарајуће образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошкух, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова сходно члану 142 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 27/2018 
– др. закон и 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020, 129/2021). Одговарајући доказ којим се 
доказује познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, сходно члану 139 ста-
ва 1 тачка 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
27/2018 – др. закони и 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020, 129/21). Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здраственој способности 
за рад са децом и ученицима школа ће тражи-
ти од изараног кандидата пре закључивања 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја са одштампаним пријавним формула-
ром достављају горе наведену документацију. 
Пријаву са потребним документима слати на 
адресу: Основна школа Ђура Јакшић Трнава 
са ознаком „За конкурс”, или лично доставити 
управи школе. Кандидати који не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степе-

на и врсте образовања, одговарајућег високог 
образовања и прописаног занимања (стручног 
назива) и чије пријаве буду непотпуне (не садр-
же сва тражена документа прописана конкур-
сом) и неблаговремене, неће се исте пријаве за 
пријем у радни однос примате, односно узимати 
у разматрање приликом одлучивања о пријему 
у радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на телефон: 020/385-728.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
363000 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Сарадник у настави  
за ужу уметничку област  

Примењена уметност
на одређено време од 1 године

Асистент за ужу уметничку област 
Ликовна уметност

на одређено време од три године

Асистент за ужу уметничку област 
Примењена уметност

на одређено време од три године

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама закона о високом образо-
вању, статутом и правилником о избору у звања 
на универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: биографију, ове-
рене фотокопије диплома о завршеним основ-
ним, мастер / магистарским и докторским сту-
дијама, оверена фотокопија претходног избора 
у звање, списак објављених радова и радове, 
уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе 
Правној служби Универзитета на горе наведе-
ну адресу у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Образац захтева за пријаву на 
Конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа може се преузети на официјалном сајту 
Униврзитета у Новом Пазару – www.uninp.edu.
rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Додатне информа-
ције на горе наведени број телефона.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник енглеског језика
са 69% радног времена,  

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: 1. за радно место наставника 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 139, 140, 142 и 155 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17), које је стекао на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно сручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне областиили области 
педагошких наука; на основним студијама у 
тајању од најмање четри године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; одговарајући степен 
и врсту образовања према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора да 
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има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дициплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплин и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 
овог Закона; 2. за радно место администрати-
вног радника одговарајуће средње образовање 
четвртог степена; држављанство РС (уверење о 
држављаству – оригинал или оверену копију); 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за која је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривичма дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања и давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; канди-
дат попуњава пријавни фолмулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним фолмуларом доставља установи. Уз захтев 
потребно је доставити: диплому или оверен 
препис дипломе о завршеном образовању; 
исправа коју издаје високошколска установа а 
којом доказује да је стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и матодичких дициплина 
или доказ из високошколске установе да су у 
току студија положили испите из педагогије и 
психологије; уверење о држављаству (не ста-
рије од шест месеци) извод из МКР; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о неосуђи-
ваности – основни суд и уверење о некажња-
вању – МУП). Потврда одговарајуће установе де 
је кандидат положио испит из српског и босан-
ског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском 
и босанском језику, што доказује оригиналом 
или овереним преписом / фотокопијом дипло-
ме за наведени ниво образовања). У поступку 
одлучивања о избору наставника, директор ће 
извршити ужи избор кандидата који ће бити 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
врши служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. О време-
ну и месту провере изабрани кандидати биће 
накнадно обавештени. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања у 
листу „Послови” Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријеве 
слати на адресу: ОШ”Авдо Међедовић”, Дубро-
вачка 408, 36300 Нови Пазар. Контакт телефон: 
020/5335-200.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈУНИОР” 
НОВИ САД

21000 Нови Сад 
Симе Милутиновића Сарајлије32

тел. 063/7239-516

Књиговођа / рачуновођа
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме дипломи-
рани економиста; мастер економиста; радно 
искуство од 12 месеци; основна информатичка 
обука. Рок за пријаву: 31.10.2022. Јављање на 
горе наведени телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈУНИОР” 
НОВИ САД

21000 Нови Сад 
Симе Милутиновића Сарајлије32

тел. 063/7239-516

Административни радник – секретар
на одређено време

УСЛОВИ: лице са завршеним VII, VI, V или 
IV степеном стручне спреме; правне или еко-
номске струке; са радним искуством 12 месе-
ци; основна информатичка обука. Рок за при- 
јаву 25.10.2022. Јављање на горе наведени 
телефон.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Педагошки асистент
за пружање подршке ученицима ромске 
националности, на одређено време до 

краја школске 2022/23. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду треба да испуњавају 
и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Жарко Зрењанин”: IV степен средње струч-
не спреме, било ког профила; савладан про-
грам обуке за педагошког асистента у складу 
са Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/2019). Напомена: за лице које има 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента према Правилнику о програму обуке за 
педагошког асистента или модуларни Програм 
обуке за педагошког асистента из 2016. годи-
не, сматра се да има савладан програм обуке 
према Правилнику о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да говори српски и ромски језик; 
држављанство РС. 

ОСТАЛО: Обавезно приложити: одштампан 
и попуњен пријавни формулар који се може 
преузети на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; доказ о стручној спреми – оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању – овера код нотара; доказ о савла-
даном програму обуке за педагошког асистента 
(оверено уверење да није старије од 6 месе-
ци); уверење о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје МУП, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених, 
не старији од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о знању ромског језика 
(оверено уверење, да није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика достављају 
само канди дати који одговарајуће знање нису 
стекли на српском језику. Пријаве са докумен-
тацијом подносе се лично или поштом, на адре-
су школе, са назнаком „За конкурс – педагошки 
асистент”. Ближе информације могу се добити у 
секретаријату школе (број телефона 021/2068-
014), од 8 до 12 часова. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

21411 Бегеч, Краља Петра I 36
тел. 021/2998-009

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и које има обра-
зовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 7/21, 18/21, 
1/22 и 2/22) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
11/17, 16/20 и 3/21). За директора школе може 
да буде изабрано: лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, за педагога и пси-
холога које има образовање прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи или 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној шко-
ли, односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање, и то: 1) на студијама дру-
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гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
б) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Изу-
зетно, ако се на конкурс за директора основне 
школе не пријави ниједан кандидат са одго-
ворајућем образовањем за директора основне 
школе из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 овог Закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; лице које има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; лице 
које има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године почевши од дана ступања 
на дужност); лице које има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; лице које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; лице које није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне лободе, 
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 дискриминатроно понашање; лице које има 
држављанство Републике Србије; лице које зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: потребна документација: 1. радна 
биографија са предгледом кретања у служби и 
оквирни план рада за време мандата; 2. дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању; 3. 
уверење о положеном стручном испиту или 
доказ о положеном испиту за лиценцу настав-
ника, васпитача или стручног сарадника; 4. 
потврда о савладаној обуци и положеном испи-
ту за лиценцу дирекотра установе (уколико га 
кандидат поседује); 5. потврда о радном стажу 
којом се доказује да кандидат има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 6. лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима које кан-
дидат поседује, без обзира на датум издавања 
(уколико је кандидат запослен у ОШ „Вељко 
Петровић” Бегеч, признаје му се уверење из 
досијеа, сви остали кандидати морају да га 
доставе; изабрани кандидат доставља ново 
лекарско уверење пре закључења уговора); 7. 
уверење о држављанству Републике Србије; 8. 
уверење о положеном испиту из српског језика 

по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (доставља онај кандидат који није завр-
шио одговарајуће високо образовање на српс-
ком језику); 9. уверење МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
10. уверење основног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак; 11. доказ о 
резултату стручно – педагошког надзора у раду 
– извештај просветног саветника (уколико га 
кандидат поседује); 12. уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да дос-
тави доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Сва потребна документација доставља 
се у оригиналу или у овереној фотокопији. Уве-
рења под бројем 9 и 10 не могу бити старија 
од дана објављивања конкурса. Пријаве на кон-
курс, уз одштампани формулар за пријаву на 
конкурс (са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја), заједно са потребном 
документацијом, односно потребним доказима о 
испуњености услова подносе се лично, у секре-
таријату школе или препорученом поштом, на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе”. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон: 021/2998-009.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДЕЛФИН”

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 40
тел. 069/5551-155

Медицинска сетра – васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицин-
ско педагошка сестра; основна информатичка 
обука; енглески језик почетни ниво; положен 
стручни испит за здравствене раднике. Обез-
беђена исхрана. Рок за пријаву 10.12.2022. 
Јављање на горе наведени телефон.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И 
ПСИХОЛОГИЈУ ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

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

на одређено време

УСЛОВИ: докторат психолошких наука и 
испуњеност услова прописаних чланом 74 Зако-
на о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018 и 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор у звање 
наставника. Посебан услов за горе наведено 
радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду из одгова-
рајуће научне области. Поред услова предвиђе-
них Законом о високом образовању, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Ста-
тутом Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника и сарад-
ника Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова кон-
курса – радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију лич-
не карте, уверење о некажњавању издато од 

стране надлежног државног органа, уверење 
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да 
се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објавље-
них научних радова и да достави саме радове. 
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу 
услова конкурса сви кандидати могу послати на 
адресу: Факултет за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком 
„За конкурс”. Информације у вези са конкурсом 
се могу добити на број телефона 021/530-633 
или 021/530-231, сваког радног дана од 10.00 
до 13.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. 

ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Владике Платона 2

тел. 063/1051-190
e-mail: gimnazis@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 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 и (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 – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; дозволу 
за рад (лиценцу) наставника и стручног сарад-
ника; лиценцу за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора шко-
ле (лиценцу) положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; нај-
мање осам година рада на пословима образо-
вања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. Документа која се достављају 
уз пријаву за конкурс: уверење о држављан-
ству републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија) – не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним 
академским студијама); доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
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језику, у том случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о најмање осам година рада у устано-
ви образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал или ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) – само ако је кандидат поседује; оверену 
фотокопију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; (само за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); 
оверену фотокопију лиценце за директора шко-
ле (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавез-
но); доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима – уколико кандидат посе-
дује (необавезно); уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење о некажњавању – МУП) – оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месе-
ци. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
– доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc одштампати 
и заједно са осталом потребном документа-
цијом доставити на адресу Гимназија „Исидо-
ра Секулић”, Владике Платона 2, Нови Сад. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на адресу: Гимназија „Исидо-
ра Секулић”, Нови Сад, Владике Платона 2, са 
назнаком „Конкурс за директора”. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе 
на телефон 063/1051-190.

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

Наставник за избор у звање  
доцента за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за доцента утврђени чланом 
74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 21 Пра-
вилника о изборима у звања наставника, сарад-
ника и истраживача Медицинског факултета 
Нови Сад. Посебан услов: кандидати који кон-
куришу за клинички предмет подносе доказ да 
су у радном односу у установи која је наставна 
база Факултета. За кандидате који конкуришу 
први пут у звање доцента способност за настав-
ни рад оцениће се на основу приступног преда-
вања из области за коју се бира (сходно члану 
17 и 21 Правилника о изборима у звања настав-
ника, сарадника и истраживача). Приступно 
предавање ће се организовати у складу са Пра-
вилником Медицинског факултета Нови Сад о 
начињу извођења и валоризацији приступног 
предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију, фотокопију 

личне карте (уколико лична карта поседује чип, 
доставити фотокопију очитане, у случају да 
нема чип, довољна је обична фотокопија и јед-
не и друге стране личне карте са јасно видљи-
вим подацима), оверене копије диплома (копија 
се оверава код јавног бележника/нотара), спи-
сак радова и публикација (у два примерка), ЦД 
са радовима и публикацијама који су наведени 
у списку, Образац упитника и Образац пријаве 
на конкурс се преузимају са сајта: https: //www.
mf.uns.ac.rs/dokumenta.php, доказ о некажња-
вању (преузима се у СУП-у). Пријаве са доку-
ментацијом подносе се на Писарници Меди-
цинског факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 
3, Нови Сад са назнаком „За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Медицински факултет задржава право 
да контактира пријављене кандидате за случај 
потребе допуне документације, те вас молимо 
да доставите тачне податке за контакт. Доказ о 
некажњавању, можете доставити најкасније 30 
дана од дана објављивања конкурса, обзиром 
на потребну процедуру издавања предметног 
доказа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је 
објављен у публикацији „Послови” 19. октобра 
2022. године.

ПАНЧЕВО

ПУ „КОЛИБРИ”
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21 
даље: Закон) и то да: 1) има одговарајуће обра-
зовање: – високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије); високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Диплома о стеченом образовању на српском 
језику које се приложи као доказ под тачком 1 
сматра се доказом о знању српског језика под 
тачком 5.

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: одштам-
пан и попуњен пријавни Формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја рс, 
формулар за конкурисање; уз попуњен пријав-
ни формулар потребно је приложити радну 
биографију, тачну адресу пребивалишта и кон-
такт телефон; оверену фотокопију дипломе; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фотоко-

пију извода из матичне књиге рођених; извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
подносе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику; пре закључења уго-
вора о раду кандидат који је изабран доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
(оверено, не старије од 6 месеци). Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кан-
дидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху спровођења законом предвиђеног 
поступка – конкурса за пријем у радни однос 
на одређено време. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично 
у објекту установе у Ковачици у канцеларији 
секретара, радним даном од 9.00 до 14.00 часо-
ва или слати путем поште на адресу Предш-
колска установа „Колибри”, 26210 Ковачица, 
Др Јанка Булика бб., са назнаком „За конкурс 
за стручног сарадника – педагога” у затворе-
ној коверти. Информације о конкурсу могу се 
добити у предшколску установу код секрета-
ра на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 14.00 
часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник класичног балета
на одређено време, ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
због трудничког боловања,  

односно породиљског одсуства,  
до њеног повратка

УСЛОВИ: услови, односно степен стручне 
спреме које кандидат мора да има одређени 
су: 1. Правилником о степену и врсти струч-
не образовања наставника у основној балет-
ској школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 18/2013, 07/2020 
и 8/2020), Стручни профили који се траже 
према систематизацији и правилницима горе 
наведеним за расписана радна места су: 
наставник класичног балета основна школа: 
балетски играч, играч класичног балета, мас-
тер педагог, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, мастер драмски и аудивизуелни умет-
ник, са завршеном средњом балетском шко-
лом, образовни профил играч класичног бале-
та, мастер менаџер, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер културолог, са завр-
шеном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, са 
завршеном средњом балетском школом, обра-
зовни профил играч класичног балета, мас-
тер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, са завршеном редњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста организатор спортске 
рекреације, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста тренер, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни про-
фил играч класичног балета, дипломирани 
историчар уметности, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер историчар умет-
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ности, са завршеном средњом балетском шко-
лом, образовни профил играч класичног бале-
та. Лице из става 1 ове тачке треба да има и 
10 година играчке праксе, односно педагош-
ког рада.

Наставник корепетитор – клавир
на одређено време, ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана, 
 због трудничког боловања,  

односно породиљског одсуства,  
до њеног повратка

УСЛОВИ: наставник корепетитор: дипломира-
ни музичар пијаниста, дипломирани музичар 
чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, 
дипломирани музичар педагог, дипломира-
ни музички педагог, мастер музички уметник, 
професионални статус: клавириста, оргуљаш 
или чембалиста, мастер теоретичар уметности, 
професионални статус музички педагог, мас-
тер композитор, професор солфеђа и музичке 
културе, мастер музички уметник – музичар у 
медијима, мастер музички уметник, професио-
нални статус акордеониста / хармоникаш.

ОСТАЛО: кандидати који немају положен струч-
ни испит или лиценцу за рад, у обавези су да 
положе лиценцу у року од 1 године, односно 
најдуже 2 године. Услови регулисани чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020 
и 129/2021) налажу да у радни однос у школи 
може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психофизичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања или 
давања мита, за крвивчно дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи уверење о држављанству, оригинал 
или оверена копија код нотара, не старија од 
6 месеци; извод из књиге рођених (или овере-
на копија код нотара не старија од 6 месеци); 
оверену копију код нотара о завршеној школи; 
уверење МУП-а о неосуђиваности. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Члан 141 став 5 Закона предвиђа услов за 
обављање послова играчких предмета „Посло-
ве наставника играчких предмета у балетској 
школи може да обавља лице које има нај-
мање средње балетско образовање и 10 годи-
на играчке праксе, односно педагошког рада.” 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Пријаве доставити на адресу: Балетска школа 
„Димитрије Парлић” Панчево, Жарка Зрењани-
на 25. Непотпуне и не благовремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлу-
ка УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21). Кандидат треба да: а) има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања и врсту стручне спреме прописа-
ну Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основним 
школама („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). б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тач. а), в), г) и 
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документација се 
доставља у овереним фотокопијама и неће се 
враћати кандидатима. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију 
и ЦВ (радна биографија) у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава за кон-
курс за радно место стручни сарадник – психо-
лог”. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 012/346-816. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране 
директора Школе.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду треба да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), као и да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања 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); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Поред пријаве на конкурс, кан-
дидати треба да доставе оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење или 
потврду о неосуђиваности за законом наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, достављају и доказ да познају 
језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа 
Светосавска 25

тел. 027/8362-970

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време, до повратка одсутног  
запосленог преко 60 дана, најдуже  

до 31.08.2023. године

Наставник хемије
са 80% радног времена, на одређено 

време, до повратка одсутног  
запосленог преко 60 дана, најдуже  

до 31.08.2023. године

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 

време, до повратка одсутног  
запосленог преко 60 дана, најдуже  

до 31.08.2023. године

Наставник енглеског језика
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана
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Наставник руског језика
на одређено време, до повратка 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одго-
варајуће високо образовање прописано чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/2020, 
129/21); обавезно образовање из члана 140 
Закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; а кандидат који 
нема обавезно образовање из члана 142 став 
1 обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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 или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о знању срп-
ског језика – језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Докази о испуњености услова из 
члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана – да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, пре закључења уговора о 
раду. Кандидат треба да има одговарајући сте-
пен и врсту образовања прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21). 
Подаци који се прикупљају 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).

ОСТАЛО: кандидат доставља одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију (оверене фотокопије 
докумената); пријаву са кратком биографијом 
и подацима о свом професионалном развоју; 
дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме (мастер односно7.1 сте-
пена високог образовања); кандидат који има 
положене испите из психологије и педагогије 
доставља уверење о положеним испитима; уве-
рење да није осуђиван – не старије од 6 месе-
ци; уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак и није покренута истрага не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
РС – не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холо-
грамом; уколико диплома није издата на срп-
ском језику, потврду да зна српски језик, а за 

лица која нису стекла образовање на српском 
језику – доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Пријава на конкурс мора да садржи 
тачан назив радног места за које се конкури-
ше, као и актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу кандидата, у циљу 
контактирања кандидата везано за психолош-
ку проверу и интервју у току трајања конкурса. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавања. Неће се разматрати 
пријаве које су неразумљиве, неблаговреме-
не, непотпуне, са документацијом која садржи 
неоверене фотокопије докумената, документа-
ција старија од наведеног рока у конкурсу, као 
и пријаве уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курсну комисију – за конкурс”. Контакт особа, 
секретар школе, тел. 027/8362-970.

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: да има најмање средњу стручну спре-
му, да познаје ромски језик (било који дијале-
кат), савладан програм обуке за педагошког 
асистента. У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
ченукривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Слати оверене копије 
не старије од 6 месеци. Лекарско уверење дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурсну 
комисију – за конкурс”. Контакт особа, секретар 
школе, тел. 027/8362-970. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно 
до повратка запослене са функције 

директора школе (најкасније до 
23.10.2026. године)

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања, односно одговарајуће високо образовање 
прписано члана 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019, 6/20 
и 129/21), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, 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. септембра 
2005. године то: дипломирани музичар, усме-
рење музички педагог; дипломирани музич-
ки педагог; дипломирани музичар – педагог; 
професор солфеђа и музичке културе; профе-
сор солфеђа; мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички педагог, 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
4. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити 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; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 5. знање српског језика, односно језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2) краћу биографију; 3) доказ о 
држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија (уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци), 4) извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на фотокопија (извод не старији од шест месе-
ци); 5) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старија од 
шест месеци); 6) доказ о неосуђиваности издат 
од надлежног МУП-а (не старији од три месе-
ца); 7) потврду издату од стране повереника за 
заштиту равноправности да за кандидата није 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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утврђено дискриминаторско понашање из чла-
на 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старија од три 
месеца); 8) доказ о знању српског језика, осим 
за кандидате који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање. Пре закључења уго-
вор о раду, кандидат подноси и доказ о испуње-
ности услова из члана 139 став 1 тачка 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма). Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју 
именује директор. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве конкурсна комисија неће се узети у раз-
матрање. Решење о избору кандидата по кон-
курсу директор доноси у року од осам дана од 
дана достављања образложене листе свих кан-
дидата који испуњавају услове, а коју сачиња-
ва конкурсна комисија. Школа нема обавезу да 
кандидатима пријављеним на конкурс врати 
приложену документацију по конкурсу. Пријаве 
треба послати поштом (обавезно са повратни-
цом) уз назнаку „За конкурс” на горе наведену 
адресуили поднети непосредно у Секретаријат 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
026/317-490.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб.
тел. 026/310-423

Чистачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Чистачица

УСЛОВИ: из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/ 20 и 
129/21) и основно образовање. Остали усло-
ви које кандидати треба да испуне: да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
9 правилника о организацији и систематиза-
цији послова у основној школи „Вук Караџић” 
у Смедеревској Паланци и то завршену основну 
школу, да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са Зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
имају држављанство Републике Србије, да знају 
српски језик (уколико је образовање завршено 
на страном језику). Кандидати треба да прило-
же: пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, адресу и број 
телефона, уверење о држављанству РС, уве-
рење о неосуђиваности (извод из казанене еви-
денције), оверен препис – фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, потврду повереника да није 
извршено дискриминаторно понашање, лекар-
ско уверење пре закључивања уговора о раду. 
Наведена документа не смеју бити старија од 6 
месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа – да су верне 
оригиналу. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од осам дана од дана састављања 
ужег избора кандидата упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-

ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом с кан-
дидатима са листе обавља разговор. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од достављања образложене листе 
кандидата. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви”. Приложена конкурсна документација се, 
по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. 
Пријаве на конкурс се могу слати поштом на 
адресу школе или лично предати у секретарија-
ту школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревка Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Наставник здравствене неге,  
вежбе и блок настава из предмета  

у подручју рада здравство и 
социјална заштита

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар 
и др. по Правилнику о врсти и степену обра-
зовања у подручју рада здравство и социјална 
заштита. Лице такође треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита. Остали услови: 
1) да кандидат има одговарајуће образовање 
(у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања), 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је да 
кандидат достави: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању за радно место наставника здрав-
ствене неге, доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), доказ о неосуђива-
ности из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (Уверење 
МУП-а) – оригинал или оверена фотокопија да 
није старије од 6 месеци, доказ о непостојању 
дискриминаторног понашања (потврда повере-
ника за заштиту равноправности да није ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на језику на којем се остварује образовно-вас-
питни рад), доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-

цену способности за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8. дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
који издаје Национална служба за запошља-
вање. Приложена конкурсна документација 
се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве 
на конкурс се могу послати поштом на адресу 
школе Главашева 81. Смедеревска Паланка или 
прадати лично у секретаријату школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Додатне информације се могу 
добити на тел. школе 026-310237.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИ САВА”

11300 Смедерево, Металуршка бб.
тел. 026/663-999

Оглас објављен 14.09.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1005), поништава се у 
целости.

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб.

тел. 026/663-999

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Дужност директора школе може да 
обавља лице које има: 1. одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) за наставника те врсте шко-
ле, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 
1 и 2 овог закона, дужност директора може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 закона за наставника те 
врсте школе, за педагога и психолога, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 2. 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, 
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, није 
утврђено дискриминаторно понашање у скла-
ду са законом, 4. држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је у обавези да прило-
жи: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
о положеном стручном испиту (дозволи за рад 
наставника или стручног сарадника), потврду о 
радном стажу у области образовања и васпи-
тања, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1010 | 19.10.2022.58

(оригинал или оверена фотокопија), лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
уверење о неосуђиваности за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, није утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са зако-
ном, биографију са кратким кретањем у служ-
би. Кандидати су дужни да се представе на 
посебној седници којој присуствују сви запос-
лени, пре изјашњавања о свим кандидатима 
тајним изјашњавањем. Кандидати су у обаве-
зи да са Конкурсном комисијом обаве интервју. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, Комисија цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) а уколико се 
на Конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса се достављају у затвореној 
коверти са назнаком„ Конкурс за директора 
школе – за конкурску комисију”, лично преда-
ти код секретара школе или путем поште на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/663-999 (секретар) или 026/663-
990 (директор).

СОМБОР

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
25244 Српски Милетић, Светог Саве 23

тел. 025/5764-608

Наставник математике

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, предвиђено Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи радно 
место – наставник математике, б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-

ци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци, личну биографију – ЦВ. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази се подносе у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу. Раз-
говор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама школе. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса се предају непосредно 
у секретаријату школе сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова или поштом на горе наве-
дену адресу. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос на радно место наставник матема-
тике”. Контакт телефон: 025/5764-608.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ПЕТРО КУЗМЈАК”

25233 Руски Крстур, Русинска 63
тел. 025/703-042

Наставник немачког језика
у основној школи,  

на русинском наставном језику,  
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање, високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а све то према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022), што значи да наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада могу да 
изводе лица: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил немачки језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил немачки језик и књижевност). Лица 
која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије из области предмета, односно на сту-
дијским групама/програмима: Језик, књижев-
ност, култура, модул немачки језик и књижев-
ност; немачки језик. Кандидаст треба и: б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – русин-
ски језик.

Наставник немачког језика
у средњој школи  

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

са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а све то према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022), што зна-
чи да наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада могу да изводе лица: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; професор енглеског јези-
ка и књижевности и немачког језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет, односно профил немачки 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил немачки језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наста-
ве. Лице из тачке 6 овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
немачки језик и књижевност; немачки језик. 
Кандидаст треба и: б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – русински језик.

Наставник италијанског језика
у средњој стручној школи,  

подручје рада угоститељство и туризам,  
са 66,6% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање, високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а све то према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022), 
што значи да наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у стручној школи у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам могу 
да изводе лица: професор, односно дипломи-
рани филолог за италијански језик и књижев-
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ност; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил италијански језик и књижевност); 
мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил италијански језик 
и књижевност). Кандидаст треба и: б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник филозофије
у гимназији, на русинском наставном 

језику, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а све то према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/22), што значи да 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада могу да изводе лица: професор фило-
зофије, односно дипломирани филозоф; мастер 
филозоф; дипломирани професор филозофије; 
мастер професор предметне наставе. Лице из 
тачке 4) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије филозофије. Уко-
лико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из става 1 ове тачке, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада за предмет 
филозофија може да изводи и: професор фило-
зофије и социологије. Кандидаст треба и: б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – русин-
ски језик.

Наставник ликовне културе
у основној школи,  

на русинском наставном језику,  
са 40% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће 
образовање, високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и 

васпитања, а све то према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022), што значи да наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у Основној шко-
ли могу да изводе лица: дипломирани сликар, 
академски сликар – ликовни педагог, академски 
графичар – ликовни педагог, академски вајар – 
ликовни педагог, дипломирани сликар – профе-
сор ликовне културе, дипломирани графичар – 
професор ликовне културе, дипломирани вајар 
– професор ликовне културе, дипломирани гра-
фички дизајнер – професор ликовне културе, 
дипломирани уметник нових ликовних медија 
– професор ликовне културе, дипломирани 
уметник фотографије – професор ликовне кул-
туре, дипломирани сликар – професор, дипло-
мирани вајар, дипломирани вајар – професор, 
дипломирани графички дизајнер, дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре, дипломи-
рани сликар зидног сликарства, дипломирани 
графичар, дипломирани графичар – професор, 
професор ликовних уметности, мастер ликов-
ни уметник (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна), мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна), мастер 
конзерватор и рестауратор (завршене основне 
академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизај-
на), мастер дизајнер (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), лице 
са завршеним факултетом ликовних уметности, 
лице са завршеним факултетом примењених 
уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности и дизајна, дипломира-
ни костимограф, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет), дипломирани сценог-
раф. Кандидаст треба и: б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – русински језик.

Наставник енглеског језика
у основној школи и у средњој школи 

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

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање, високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а све то према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника и помоћних настав-

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, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и 
Правилника о степену и врсти стручне спре-
ме наставника стручних сарадника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/22) што значи да наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада могу да изводе 
лица: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; дипломи-
рани филолог англиста; дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; мастер фило-
лог (студијски програм англистика; студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил енглески 
језик и књижевност). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају да имају прет-
ходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским гру-
пама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул енглески језик и књижевност; енглески 
језик и књижевност; англистика; енглески језик 
и књижевност са другом страном филологијом. 
Кандидаст треба и: б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – русински језик.

Стручни сарадник педагог
у основној школи, на русинском 

наставном језику, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање, високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а све то према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника и помоћних настав-
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, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) што 
значи да послове стручног сарадника педаго-
га у основној школи могу да обављају лица са 
стечним следећим звањима: професор педаго-
гије, дипломирани педагог – општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог – психолог, дипломирани педагог, 
мастер педагог, дипломирани педагог – мастер. 
Кандидаст треба и: б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и 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 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – русински језик.

Наставник математике
у основној и средњој школи  

(гимназија – општи тип и средња 
стручна школа – подручје рада 

угоститељство и туризам), на русинском 
наставном језику, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана (замена директора до истека 

мандата), са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) да има 
одговарајуће образовање, високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а све то према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/22) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета и стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/22), што значи да наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада могу да изводе лица: 
професор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломира-
ни математичар – информатичар; дипломирани 
математичар – професор математике; професор 
математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар – астроном; дипломирани математичар 
– теоријска математика; дипломирани матема-
тичар – примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); дипломирани информа-
тичар; дипломирани професор математике – 
мастер; дипломирани математичар – мастер; 
професор математике – теоријско усмерење; 
професор математике – теоријски смер; мастер 
математичар; мастер професор математике; 
мастер математичар – професор математике. 
Кандидаст треба и: б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – русински језик.

Наставник физике
у основној школи, на русинском 

наставном језику, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 47,5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање, високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а све то према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника и помоћних настав-
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, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022) 
што значи да наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада могу да изводе лица: про-
фесор физике, дипломирани физичар, профе-
сор физике и хемије, дипломирани педагог за 
физику и хемију, професор физике и основе 
технике, дипломирани педагог за физику и 
основе технике, професор физике и математи-
ке, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основ-
ну школу, дипломирани професор физике и 
основа технике за основну школу, дипломи-
рани физичар за општу физику, дипломира-
ни физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физи-
ке-информатике, дипломирани физичар – 
медицинска физика, дипломирани професор 
физике-мастер, дипломирани физичар-мас-
тер, мастер физичар, мастер професор физи-
ке, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипломира-
ни физичар – мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар – мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар – мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар – професор физике – мастер, дипло-
мирани физичар – теоријска и експериментал-
на физика – мастер, дипломирани физичар – 
примењена и компјутерска физика – мастер, 
дипломирани физичар – примењена физика 
и информатика – мастер, дипломирани физи-
чар – професор физике и основа технике за 
основну школу – мастер, дипломирани физи-
чар – професор физике и хемије за основну 
школу – мастер; мастер професор математи-
ке и физике; мастер професор информатике 
и физике; дипломирани физичар – информа-
тичар; мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области физике. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2 
ове тачке, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет физика може 
да изводи и: дипломирани физикохемичар; 
мастер физикохемичар (уз претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима из области физичке хемије или 
физике); мастер физичар (уз претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области физичке хемије или 
физике); професор физике и астрономије. Кан-

дидаст треба и: б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – русински језик.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију (сви докази 
се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији): диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидат који има образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену фотокопију дипломе другог степе-
на и оверену фотокопију дипломе основних 
студија); доказ о неосуђиваности – извод из 
казнене евиденције МУП-а Србије; уверење 
о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од 6 месеци); доказ о 
знању русинског језика: диплома о стеченом 
основном, средњем или вишем или високом 
образовању на русинском језику или доказ о 
положеном испиту из русинског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
кратка лична биографија – ЦВ; на адресу шко-
ле: Основна и средња школа са домом уче-
ника „Петро Кузмјак” Руски Крстур, Русинска 
63, лично или путем поште. Документација 
се кандидатима не враћа. Доказ из тачке б) 
прибавља се пре закључења уговора о раду 
(психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима). Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. За све додатне информације 
о конкурсу можете се обратити секретаријату 
школе на број тел. 025/703-042.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЛАЗА КОСТИЋ”

25282 Гаково, Тоде Милетића 54а
тел. 025/866-777

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
члана 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) члана 16 и члана 
18 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Лаза Костић” из Гакова и 
то: а) да има високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
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или области педагошких наука; (3) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем (за наставника практичне наставе), б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузи-
ма на сајту Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја, кандидати достављају кон-
курсну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом (не старије од 6 
месеци), личну биографију – ЦВ, доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази подносе се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, неће бити узете у 
разматрање. Кандидати који испуњавају усло-
ве и доставе уредну документацију у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
који испуњавају услове и сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља директору образложену листу у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима са листе 
биће обављен у просторијама школе. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може у року 
од 8 дана од дана достављања решења поднети 
жалбу ограну управљања. Орган управљања о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана под-
ношења жалбе. Кандидат који је учествовао у 
изборном поступку има право да под надзором 
овлашћеног лица прегледа конкурсну докумен-
тацију у складу са законом. Ако по конкурсу 
не буде изабран ниједан кандидат, расписује 
се нови конкурс у року од 8 дана. Решење о 
избору кандидата оглашава се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
када постане коначно. Пријаве са доказима 
о испуњености услова предају се у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос на радно место наставник разред-
не наставе” препоручено поштом или лично у 
секретаријат школе сваког радног дана од 9.00 
до 12.00 часова, на горе наведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

СА ДОМОМ „ВУК КАРАЏИЋ”
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98

тел. 025/459-081

Дефектолог наставник  
у посебним условима

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС), кан-
дидат треба да испуни услове ускладу са чла-
ном 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 27/2018 – др. закони, 6/20 
и 129/21), без обзира на радно искуство и пол 
и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 
да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): 1. студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или област педагош-
ких наука, 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године: лице из тачке 1 преам-
була 2 мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања, 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 17/2018); оба-
везно образовање лица из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирањаод нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из члана 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, – 
др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће за кривич-
на дела примање или давање мита: за 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, 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) 
да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва под 1), 3) 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговорао раду. Посебни усло-
ви рада: у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја-део Ново на сајту), кандида-
ти достављају уз пријаву: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном образовању 
(не старије од 6 месеци), кандидати достављају 
уз пријаву: извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
копија), кандидати достављају уз пријаву: уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена копија), кандидати 
достављају уз пријаву: доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија), кандидати достављају уз 
пријаву: доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом.

Спремачица
у посебним условима,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање, 
III, IV степен стручне спреме, доказ-диплома/
сведочанство о завршеној средњој школи, 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да има држављанство РС, 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3) 4) и5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговорао раду. Посебни усло-
ви рада: у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријаву на кон-
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курс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја-део Ново на сајту); ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеном образовању (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија); доказ да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом.

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар са документацијом 
доставити лично у секретаријат школе или 
слати препорученом поштом на горе наведе-
ну адресу, са назнаком на коверти „За кон-
курс”. Документа се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима. Оверена фотокопија 
јесте фотокопија оригиналног документа која 
се оверава код јавног бележника. Изузетно, 
у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским упра-
вама као повереним пословима. Лице које 
достави неоверене копије сматраће се да је 
доставило непотпуну документацију. Благо-
временом пријавом сматраће се она пријава 
која је предата у року утврђеним конкурсом. 
Потпуном пријавом сматраће се она пријава 
која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове означене у 
конкурсу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку у 
складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Службени гласник РС”, број: 87/18). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава, да би након тога исте 
у року од осам дана упутила на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака, а о чему ће кандидати бити 
обавештени на контакт телефоне наведене у 
пријави. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе кандидата.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП”

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник предметне наставе 
фармацеутска група предмета 
(фармацеутска технологија, 

фармакогнозија са фитотерапијом, 
фармацеутска хемија са аналитиком 
лекова, фармацеутско технолошке 

операције и поступци, и др.) 
на одређено време ради замене 

одсутног радника, на мађарском језику

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и то 
ако: 1. има одговарајуће образовање: за радно 
место наставник потребно је да кандидат има 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021), односно да је лице 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Поред тога, потребно је да 
кандидат има и образовање из члана 4 тачка 
74-77) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита. 2. Има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има 
држављанство Републике Србије, 5. зна српски 
језик и мађарски језик. Докази о испуњености 
услова из тачке 1, 3, 4. и 5. саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 (лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страни Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС (www.mpn.gov.rs) 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси 
следеће: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем високом образовању у 
складу са чланом 4 тачка 74–77) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство 

и социјална заштита; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање – издат 
од полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс); доказ о стеченом образовању (основном, 
средњем или високом) на српском и мађарском 
језику или положен испит по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); биографија – ЦВ. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија неће разматрати непотпуне 
и неблаговремене пријаве. Пријава се сматра 
потпуном уколико садржи све доказе којима 
се потврђује испуњеност услова прописаних 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а који су у 
конкурсу наведени у делу „услови” и „прија-
ва на конкурс”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Пријава на конкурс 
са потребном документацијом се подноси на 
адресу: Средња медицинска школа „Др Ружи-
ца Рип”, Подгоричка 9, Сомбор, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос” или непо-
средно у секретаријату школе, радним даном 
до 13.00 сати. 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 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос након прије-
ма резултата психолошке процене. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу. Кандидат неза-
довољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу органу управљања, у 
року од осам дана од дана достављања решења 
из става 8. овог члана. Информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе, тел. 
025/430-540.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 Шид, Школска 1

тел. 022/712-503

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланови-
ма 139, 140 ст. 1 и 2, 122 ст. 5 и 9 и 123 ст.1 4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то да: 1) има 
стечено одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
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образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
за наставника у подручјима рада: пољопривре-
да, производња и прерада хране; машинство и 
обрада метала; електротехника; трговина, угос-
титељство и туризам; педагога и психолога у 
Техничкој школи „Никола Тесла” Шид: (1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) има дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника; 3) има 
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; 4) има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 5) има психичку, 
физичку и здравственау способност за рад са 
ученицима; 6) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, као доказ се прилаже 
уверење надлежног суда и надлежног МУП-а; 
7) има држављанство Републике Србије; 8) 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; 9) докази о испуњености усло-
ва из тачке 1), 2), 3), 4), 6), 7) и 8) подносе се 
уз пријаву, а доказ из тачке 5) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Пријаву 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу: Техничка школа „Никола 
Тесла” Шид, Школска 1. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
122, 139 и 140 ст. 1, 2 и 3 Закона и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање и то: 1) 
одговарајуће високо образовање за васпитача 
или стручног сарадника стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-

рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или инердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета), дозволу за рад наставни-
ка, васпитача или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за вас-
питача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, или 3) на 
студијама првог степена, васпитач (основне 
академске, односно основне струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача 
или стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора Комисија цени и доказ о резултати-
ма стручно-педагошко надзора у раду канди-
дата – извештај просветног саветника. Канди-
дати су дужни да поднесу пријаву на конкурс 
на формулару који се може преузети и попу-
нити на званичној интернет страници МПНТР. 
Пријаве поднете без приложеног, попуњеног и 
својеручно потписаног формулара сматраће се 
непотпуним. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, у складу са чланом 140 Закона, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за настав-
ника, васпитача или стручног сарадника, доказ 
о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, односно доказ о раду у предшколској 
установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог образовања (потвр-
да издата од стране установе), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
доказ о знању српског језика (доказ је дипло-
ма издата на српском језику), уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на спском јези-
ку – уверење високошколске установе да зна 
српски језик као језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад, уверење односно извод 
из казнене евиденције (уверење из МУП-а) 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 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 међунарадним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старија од шест 
месеци), уверење основног и вишег суд да про-
тив кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покре-
нут кривични поступак пред основним и вишим 
судом (не старије од шест месеци), уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не ста-
рије од шест месеци), биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора предшколске установе, 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора о раду кандидата – Извештај просветног 
саветника – уколико га има кандидат, уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
– доставља се накнадно, пре ступања на дуж-
ност, оверена фотокопија доказа о положеној 
обуци за директора, оверена фотокопија уве-
рења о положеном испиту за директора (Прија-
ва која не буде садржала уверење о положе-
ном испиту за директора, неће се сматрати 
непотпуном, али изабрани кандидат који нема 
положени испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност), фотокопија личне карте, односно 
биометријски очитана лична карта.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Прија-
вом на конкурс кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе спро-
вођења законом предвиђеног поступка – кон-
курса за пријем у радни однос. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкретном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник РС”, број 87/18). Коми-
сија за избор директора ће обавити интервју са 
пријављеним кандидатима који испуњавају усло-
ве конкурса. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом слати на адресу: Предшколска 
установа „Јелица Станивуковић Шиља” Шид, 
Цара Лазара 39, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора установе” или предати лично у затвореној 
коверти у седишту установе, у секретаријат, 
сваким радним даном од 8.00-14.00 часова. Сва 
потребна обавештења могу се добити код секре-
тара установе, на телефон 022/716-986.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР КОЧИЋ”

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

Дипломирани економиста  
за финансијске и рачуноводствене 

послове
на одређено време, преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17... 129/21), да има 
одговарајуће образовање за дипломираног 
економисту за финансијске и рачуновод-
ствене послове, прописано чланом 37. Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Петар Кочић” Инђија (дел. бр. 
1226/2/14.9.2022), и то: високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, из 
области економских наука; најмање две године 
радног искуства; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије. 5) да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад.Остало: Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз пријавни форму-
лар кандидат доставља: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них; доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције); доказ о познавању српског језика, 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом, ученицима – лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом 
предати у секретаријат школе или послати 
поштом на адресу: ОШ „Петар Кочић”, Инђија, 
Цара Душана 9.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Наставник предметне наставе  
– ликовна култура

са 70% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, даље: 
Закон), и то: мора да има одговарајуће образо-
вање за наставнике основне школе у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 2 став 2 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, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије. 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, доказ о нео-
суђиваности (извод из казнене евиденције, не 
старије од 6 месеци), доказ о познавању српс-
ког језика, на коме се остварује образовно вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом на 
горе наведену адресу.

Наставник предметне наставе – 
физичко и здравствено васпитање

са 20% радног времена,  
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, даље: 
Закон), и то: мора да има одговарајуће образо-

вање за наставнике основне школе у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 2 став 2 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, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, 
оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, доказ о нео-
суђиваности (извод из казнене евиденције, не 
старије од 6 месеци), доказ о познавању српс-
ког језика, на коме се остварује образовно вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријат школе или послати поштом на 
горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

e-mail: pukameni@ptt.rs, pukamencic@gmail.com

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање за васпитача стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање за васпитача; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 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 
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лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад; са или без положеног испита за лиценцу 
за васпитача. Кандидати су дужни да попуне 
формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
поднете без приложеног попуњеног формула-
ра сматраће се непотпуним и неће бити узете 
у разматрање. Уз одштампани и попуњен фор-
мулар за пријаву на конкурс потребно је при-
ложити и: радну и личну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и актуелним бројем 
телефона и имејл адресом – ЦВ; диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, а кандида-
ти којима још није издата диплома достављају 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); извод из матичне књиге рођених (нови 
образац са холограмом – трајно важење). Уве-
рење о положеном испиту за лиценцу – дозволу 
за рад (стручни испит), само уколико кандидат 
има лиценцу за послове васпитача. Сва прило-
жена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који мора бити 
оверен у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља предшколској 
установи пре закључивања уговора о раду. 

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: више образовање односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије), на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста 
– васпитач или средње образовање медицинске 
струке у трајању од четири године, IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра – васпитач; 
са или без положеног испита за лиценцу. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се 
непотпуним и неће бити узете у разматрање. Уз 
одштампани и попуњен формулар за пријаву на 
конкурс потребно је приложити и: радну и лич-
ну биографију са тачном адресом пребивалишта 
и актуелним бројем телефона и имејл адресом 
– ЦВ; диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, а кандидати којима још није издата 
диплома достављају уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције издато од стране надлежне полицијске 
управе МУП-а (не старије од 6 месеци) 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће школске установе); извод из 
матичне књиге рођених (нови образац са холо-
грамом-трајно важење). Уверење о положеном 
испиту за лиценцу – дозволу за рад (стручни 
испит), само уколико кандидат има лиценцу. Сва 
приложена документација мора бити у оригина-
лу или фотокопији, односно препису који мора 
бити оверен у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља предшкол-
ској установи пре закључивања уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Приложена кон-
курсна документација неће се враћати кандида-
тима. Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе спровођења законом предвиђеног поступка, 
конкурса за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Пријаве се 
подносе путем препоручене пошиљке на горе 
наведену адресу или доставити лично у секрета-
ријат установе, са назнаком „Пријава на конкурс 
____ (навести радно место за које се конкури-
ше)”. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон 022/2436-
052 радним даном од 08.00-14.00 часова.

СУБОТИЦА

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику, на 

одређено време, замена директора до 
истека обављања дужности директора

Дипломирани дефектолог
на мађарском наставном језику

3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 17/18 и 6/20).

Наставник стручних предмета  
из подручја рада Геодезија  

и грађевинарство  
(образовни профил молер)

двојезично – на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: образовање: у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставика у средњим 
школама које остварују наставне планове и 
програме за наглуве и глуве („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09). Потребна обученост наставни-
ка за рад са ученицима ометеним у развоју на 
ФАСПЕР-у.

Наставник практичне наставе 
из подручја рада Личне услуге 

(образовни профил  
– женски фризер)

двојезично – на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: образовање: у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставика у средњим 
школама које остварују наставне планове и 
програме за наглуве и глуве („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09). Потребна обученост наставни-
ка за рад са ученицима ометеним у развоју на 
ФАСПЕР-у.

Наставник практичне наставе 
из подручја рада Личне услуге 

(образовни профил  
педикир – маникир)

двојезично – на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: образовање: у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставика у средњим 
школама које остварују наставне планове и 
програме за наглуве и глуве („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 
24/04 и 2/09). Потребна обученост наставни-
ка за рад са ученицима ометеним у развоју на 
ФАСПЕР-у.

Наставник енглеског језика
двојезично – на српском и мађарском 

наставном језику
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УСЛОВИ: образовање: у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 17/18). Потребна обуче-
ност наставника за рад са ученицима ометеним 
у развоју на ФАСПЕР-у.

Дипломирани дефектолог – васпитач
у дому ученика,  

на српском наставном језику
3 извршиоца

Дипломирани дефектолог – васпитач
у дому ученика,  

на мађарском наставном језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 17/18 и 6/20).

ОСТАЛО: услови за сва занимања: 129/21; 
даље: закон), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 17/18 и 6/20) кандидат мора да испуња-
ва и остале услове за пријем у радни однос 
прописане чл. 139 Закона: да има одгова-
рајуће образовање, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, односно мађарски језик уколико кон-
куришу за радно место наставника који обра-
зовно-васпитни рад остварује на том језику; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат који нема 
обавезно образовање прописано чл. 142 Зако-
на (психолошке, педагошке и методичке дис-
циплине), обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs – одељак „Ново на сајту”) на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење из казне-
не евиденције МУП-а да није осуђиван, у скла-
ду са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
доказ о знању српског језика (за сва радна 
места) и мађарски језик уколико конкурише за 
радно место наставника који образовно-вас-
питни рад остварује на том језику (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој шко-
ли, вишој школи или факултету на српском / 
мађарском језику или оверена копија уверења 
о положеном испиту из српског / мађарског 
језика по програму одговарајуће високошкол-

ске установе (уколико је кандидат стекао одго-
варајуће образовање из члана 140 Закона на 
српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа, доставио и доказ да зна српски 
језик); биографију са прегледом радних анга-
жовања (обавезно навести адресу за пријем 
поште и број телефона). Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају бити овере-
не од стране надлежног органа, у супротном 
се неће узети у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Након психолошке процене, конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима који 
се налазе на листи кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос и доноси 
решење о избору кандидата. Изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима пре закључења уговора о раду 
(не у склопу конкурсне документације). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити на адресу: Школски центар са домом уче-
ника „Доситеј Обрадовић”, 24000 Суботица, 
Зрињског и Франкопана 2, са назнаком „Кон-
курс за пријем у радни однос”. Информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе 
Миљане Атић, радним данима у периоду од 10 
до 13 часова, позивом на број 024/527-449.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица 
Марка Орешковића 16

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарско инжењерство

на одређено време  
од годину дана

УСЛОВИ: настава се изводи двојезично, по 
акредитованим студијским програмима Школе 
(српски и мађарски наставни језик). Кандидат, 
поред општих услова, треба да испуњава усло-
ве утврђене чланом 83 Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 
– др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), чланом 37 Ста-
тута Високе техничке школе струковних студија 
у Суботици и чланом 11 Правилника о избору у 
звања наставника и сарадника Школе и да зна 
језике на којима се остварује настава на акре-
дитованим студијским програмима Школе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: биографију са подацима о досадашњем 
раду (у биографији навести да говори језике 
на којима се изводи настава), оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог 
степена, доказ о статусу студента мастер ака-
демских студија или специјалистичких академ-
ских студија или мастер струковних студија или 
специјалистичких струковних студија, доказ о 
укупној просечној оцени на студијама првог 
степена, списак радова као и саме радове (на 
захтев комисије), уверење о држављанству, 
извод из књиге рођених, доказ да није осуђи-
ван (прибавља се у МУП-у) и доказ да није 
под истрагом (прибавља се у суду). Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити Секретаријату школе, на горе наведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 22

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запослене преко 60 дана (за време 
трајања мандата директора школе) 

УСЛОВИ: високо образовање – професор раз-
редне наставе; професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ – мастер; про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу.

ОСТАЛО: за оба занимања – поред дефиниса-
не стручне спреме, кандидат треба да испуња-
ва опште услове за заснивање радног односа 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то да: има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022), да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
оригинал или оверену фотокопију доказа о 
знању српског језика и језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад – доказ да је 
кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о знању српског 
језика је у обавези да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику, док кандидат који је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику, испуње-
ност овог услова доказује дипломом о стече-
ном образовању (самим прилагањем дипломе 
доказао је испуњеност овог услова). Наставник 
мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
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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. Наведено 
образовање наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има наведено обра-
зовање (члан 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет старници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве слати на адре-
су: Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Трг 
Јакаба и Комора 22 24000 Суботица

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – економске науке, са докторском дисер-
тацијом из уже научне области Менаџмент. 
Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 73/2018 27/2018 – др. 
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Стату-
та Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 
8. марта 2018. године са изменама и допуна-
ма од 5.4.2018. године – исправка; 13.2.2019. 
године; 29.9.2020. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-1685 од 2. јуна 
2022. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. 
године (измене и допуне од 8. септембра 2016. 
године, 22. септембра 2016. године, 1. децем-
бра 2016. године, 8. марта 2018. године, 9. 
октобра 2018. године, 30. јануара 2020. године 
– аутентично тумачење и 25. фебруара 2021. 
године – аутентично тумачење и 14. јула 2022. 
године), и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године, са 
изменама и допунама од 8. септембра 2022. 
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 
личну карту), оверене фотокопије диплома, 
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 оста-
ле 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.

ШАБАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

e-mail: msmvsekretar@gmail.com

Наставник клавира
на одређено време, ради замене одсутне 

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

одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одгова-
рајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20 
и 129/2021), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музич-
кој школи („Службени гласник РС”, бр. 18/13, 
2/17, 9/19, 1/20, 9/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службе-
ни гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019, 14/2020), односно да су стекли звање: 
за наставника клавира: мастер музички умет-
ник, професионални статус – клавириста; 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар – пијаниста; академски 
музичар пијаниста; дипломирани клавирис-
та. Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2107 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аут. тумачење), треба да испуњава и услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 
и 5 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19). Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2) доказ 
да је кандидат стекао средње, више или висо-
ко образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверену 
фотокопију); 3) уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију) не старије од 
6 месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 
5) потврду да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан 

је да пре закључења уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – не старије од 
6 месеци. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима, који 
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (форму-
лар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве 
на конкурс са потребним документима, зајед-
но са одшампаним пријавним формуларом се 
достављају на адресу Школе: Музичка школа 
„Михаило Вукдраговић” Шабац, Масарикова 35, 
15000 Шабац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 015/350-282.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Наставник српског језика
за рад у ИО Драгиње, на одређено време 

до повратка запослене  
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

Наставник српског језика
за рад у ИО Свилеува, за 94,44% радног 
времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то да: а) имају 
одговарајуће образовање; дговарајуће образо-
вање у скпаду са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања јесте високо 
образовање на студијама другог степена као и 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2015. године; 
б) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
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; г) имају држављанство Репу-
блике Србије; д) знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
и следећу потребну документацију: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију не старију од б месеци); Уве-
рење о држављанству (оригинал не старији од 
6 месеци или оверена фотокопија не старија 
од б месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом основном образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу; пријава која не садржи доказ о положеном 
испиту за лиценцу неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за лиценцу, 
очитану личну карту (фотокопију уколико није 
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чипована), уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном судском пресудом за кривич-
на дела наведена у члану 139 тачка в) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал не старији од б месеци или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подно-
си само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Докази о испуњености услова 
из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на следећу 
адресу: Основна школа „Мића Станојловић” 
Коцељева, улица Доситејева 3, 15220 Коцеље-
ва, са назнаком „За конкурс”. Документација 
се може доставити и лично у секретаријату 
школе од 8.00 часова до 13.00 часова. Теле-
фон за информације: 015/556-390. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. ОШ „Мића Станојловић” као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све потреб-
не техничке и организационе мере за заштиту 
личних података кандидата, ради спречавања 
случајног или незаконитог уништења, или слу-
чајног губитка, измена, неовлашћеног откри-
вања, коришћења или приступа подацима као 
и од свих незаконитих облика обраде. Решење 
о избору кандидата по расписаном конкурсу ће 
бити оглашено на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја када постане коначно.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Наставник енглеског језика
са 95% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, породиљско одсуство и 

одсутство са рада ради неге детета

УСЛОВИ: учесници конкурса треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20), и то: да имају одгова-
рајуће образовање, у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
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); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља 
кандидат изабран по конкурсу пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да имају 
држављанство Републике Србије, да знају срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (односи се на кандидате који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику).

ОСТАЛО: кандидати уз одштампан формулар 
који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, треба да доставе следећа документа: 
оригинал диплому или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије или 
оверену копију (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности или оверену копију (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српс-
ког језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику); потписану биографију или ЦВ. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе која утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Пријавае се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне и неуредне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потребну документацију са одштам-
паним пријавним формуларом доставити лично 
у просторији секретаријата школе од 08.00 до 
14.00 часова или на адресу школе, у коверти 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације 
могу се добити у секретаријату школе, лично 
или позивом на телефон: 015/431-129.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 015/344-583

Наставник математике

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из 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 сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких области, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и посебне услове пред-
виђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/22). Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
доказ да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије 

од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
потврду да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – не старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима, који 
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (фор-
мулар је доступан у делу „Ново на сајту”). 
Пријаве на конкурс са потребним документи-
ма, заједно са одшампаним пријавним форму-
ларом се достављају на адресу Школе: Средња 
пољопривредна школа са домом ученика 
Шабац, Војводе Путника 58, 15000 Шабац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 015/344-583.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда, Повленска 16
тел. 031/888-034

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука – у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; поседовање лиценце за директора устано-
ве (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора установе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
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за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање 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 
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 сту-
дије) 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 пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен 
препис / фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); ове-
рен препис / фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); преглед 
кретања у служби са биографским подаци-
ма (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). 
пријаву на конкурс, са пратећом документа-
цијом, подноси се препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Основна школа „Јордан 
Ђукановић”, Варда, Повленска 16, 31263 Вар-
да, са назнаком „пријава за конкурс за избор 
директора”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 031/888-034.

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 

Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), пријављени кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21). Кан-
дидат мора: а) да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 и 141 став 4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и врсту стручне спреме прописану 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основним 
школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22 и 10/22); б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) да 
има држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тач. а) в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Документација се доставља у 
оригиналима не старијим од шест месеци или 
у овереним фотокопијама. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију и ЦВ (радна биографија) у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, у публи-
кацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене прија-
ве, пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Прија-
ве доставити на адресу: ОШ „Петар Лековић” 
Пожега, Петра Лековића 1, 31210 Пожега са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
наставника разредне наставе на одређено вре-
ме”. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 031/811-176. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„УЖИЦЕ”

31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Васпитач

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање: 
VI–VII/1 ССС, више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основим сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године – васпи-
тач, у складу са законом.

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС, медицинска сестра васпитач.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, основно образовање (завршена 
осмогодишња школа) 

ОСТАЛО: кандидат треба и: 2) да има физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање маолоетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству – уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања (уверење из казне-
не евиденције које издаје организациона једи-
ница МУП не старије од 6 месеци); кандидати 
попуњавају пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства. 
Потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, потписаном 
биографијом и контакт подацима, кандидати 
достављају Установи на адресу: Предшколска 
установа „Ужице”, Ужице, Немањина 18. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Предшколске установе и преко теле-
фона 031/517-855.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 
60 дана, до повратка запослене по 

престанку дужности директора

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег високог 
образовања, и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
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високо образовање до 10.09.2005. године; 
да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 
10/19), односно да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
2. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити 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; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. знање језика на коме се остварује 
образовно – васпитни рад. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; 2) оверену фотокопију 
индекса или уверење високошколске установе 
о положеним испитима из педагогије и психо-
логије или потврду, односно уверење високош-
колске установе да кандидат испуњава услове 
из члана 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања или оверен пре-
пис или оверену фотокопију лиценце за рад 
наставника, васпитача или стручних сарадни-
ка; 3) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству); 4) доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђива-
ности. Образац пријаве под називом „Формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом 
доставитии на адресу: Основна школа „Алекса 
Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно са 
назнаком: „За конкурс – наставник српског јези-
ка”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 031/531-950.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/863-265

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање 
за наставника за рад у средњој стручној шко-
ли у подручју рада школе (машинство и обра-
да метала, трговина, угоститељство, туризам, 
економија, право, администрација, електротех-
ника), за педагога и психолога, стечено: 1) на 

студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2. Дозвола 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника и то за рад у школи у подручју рада којем 
припада школа; 3. најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања предвиђеног чланом 140 ст. 1 и 2 Закона; 
4. обука и положен испит за директора устано-
ве (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од 
дана ступања на дужност; 5. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 6. неосуђиваност 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; 7. држављанство Репу-
блике Србије; 8. знање српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
уз пријаву на конкурс (пријавни формулар са 
сајта МПНТР-а) подноси: биографске податке, 
односно радну биографију са кретањем у служ-
би; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању за настав-
ника средње стручне школе у подручју рада 
школе (машинство и обрада метала, трговина, 
угоститељство, туризам, економија, право, 
администрација, електротехника), за педагога 
или психолога; оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора, уко-
лико поседује; оригинал или оверена фотоко-
пија уверење о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; доказ да зна српски језик, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; уверење из каз-
нене евиденције МУП-а о неосуђиваности; 
уверење из надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора; оригинал потврде или оверена фото-
копија потврде Повереника за заштиту равноп-
равности да није, у складу са законом утврђено, 
дискриминаторно понашање; потврду о нај-
мање осам (8) година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 

одговарајућег образовања; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико 
поседује. 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. Сви наведени дока-
зи саставни су део пријаве за конкурс, морају 
бити оверени и не могу бити старији од шест 
месеци. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкретном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени глас-
ник РС”, број 87/18) и Правилником о заштити 
података о личности школе. Рок за подношење 
пријава – 15 дана од дана објављивања огласа. 
Министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације врши избор директора Школе и 
доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Неблаговремене или непотпуне прија-
ве без потребне документације уз пријаву, неће 
бити узете у разматрање. Пријаву на конкурс са 
траженом документацијом доставити пошиљком 
на адресу Техничка школа, Вука Караџића 32, 
31250 Бајина Башта са назнаком „За конкурс за 
директора” или лично у Секретатијат школе. 
Документација се неће враћати по окончању 
конкурса. О резултатима конкурса кандидат ће 
бити обавештен у року од 8 дана од дана прије-
ма решења о именовању директора Школе од 
стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
031/863-265.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 122 став 2 
и 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће високо образовање у 
складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника гимназије, 
педагога и психолога; 2) дозволу за рад настав-
ника, стручног сарадника (лиценцу), односно 
положен стручни испит 3) обуку и положен 
испит за директора установе 4) најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања 5) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 6) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног детета, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечност и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 7) да има држављанство Репу-
блике Србије, 8) да зна српски језик на коме 
се остверује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност. Директору који не 
положи испит за директора у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност престаје дуж-
ност директора. Докази о испуњености услова: 
уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
прилаже следеће доказе о испуњености услова: 
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биографске податке са краћим прегледом рад-
них ангажовања; оверену фотокопију диплома 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (испита за 
лиценцу) односно стручног испита; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
директора установе уколико га кандидат посе-
дује; оригинал потврду о радном искуству од 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал / овере-
ну фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима – не старије од 6 месеци, 
оригинал уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона – не ста-
рије од 6 месеци; оригинал уверење суда да 
се против њега не води истрага односно није 
покренут кривични поступак – не старије од 6 
месеци; оригинал уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци; оригинал извода из мати-
чне књиге рођених – не старији од 6 месеци; 
доказ о познавању српског језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику у виду доказа да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; предлог 
програма рада директора школе; оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) ако је над његовим радом вршен 
стручно-педагошки надзор; кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе 
доставља оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и одштампани формулар, 
потписан, заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора и потребном документацијом 
доставља на адресу школе: Ужичка гимназија, 
Трг Светог Саве 6. Ужице у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за избор директора Шко-
ле”, лично или путем поште. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Конкус 
спроводи Комисија за избор директора школе 
коју образује Школски одбор. Министар просве-
те, науке и технолошког развоја у року од 30 
дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор, врши избор директо-
ра школе и доноси решење о његовом имено-
вању, о чему Школа обавештава лица која су се 
пријавила на конкурс.

ВАЉЕВО

ОШ „АНДРА САВЧИЋ”
14000 Ваљево, Јована Дучића 5

тел. 014/221-296

Стручни сарадник – психолог
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове предвиђене чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20): да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и прописано 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, 13/18, 11/219, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 

1/22); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: 1. пријаву на конкурс 
својеручно потписану са основним биографс-
ким подацима; 2. одштампан и попуњен пријав-
ни формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs); 3. оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању; 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); 5. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6. извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од шест месеци); 7. доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лич-
но у секретаријату школе од 8-14 часова или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка помоћника директора 
школе, најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове предвиђене чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20): да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и прописано 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, 13/18, 11/219, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: 1. пријаву на конкурс 
својеручно потписану са основним биографс-
ким подацима; 2. одштампан и попуњен пријав-
ни формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs); 3. оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању; 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); 5. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6. извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од шест месеци); 7. доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лич-
но у секретаријату школе од 8-14 часова или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс”.

Наставник разредне наставе
за рад у комбинованом одељењу  

од три разреда, у издвојеном одељењу 
Дивчибаре, на одређено време  

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове предвиђене чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20): да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и прописано 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, 13/18, 11/219, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
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дати треба да доставе: 1. пријаву на конкурс 
својеручно потписану са основним биографс-
ким подацима; 2. одштампан и попуњен пријав-
ни формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs); 3. оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању; 4. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); 5. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6. извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од шест месеци); 7. доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лич-
но у секретаријату школе од 8-14 часова или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс”.

Педагошки асистент
за рад у Ваљеву и Горњој Грабовици, 
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање; 
савладан програм обуке за педагошког асистен-
та; познавање ромског језика; психичка физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; ниосуђиваност за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: диплому о стеченом 
образовању – оригинал или оверену копију; 
сертификат издат од стране Минисарства про-
свете и науке о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента; доказ о познавању ром-
ског језика; потврду о познавању ромског јези-
ка издаје високошколска установа или нацио-
нални савет ромске националне мањине на 
основу положеног стандардизованог теста које 
издаје Министарство; уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена фотокопија) и извод 
из матичне књиге рођених. Фотокопије које се 
подносе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лич-

но у секретаријату школе од 8-14 часова или 
поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„Пријава на конкурс”.

ОШ „СВЕТИ САВА”
14202 Памбуковица

тел. 014/481-108

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

директора у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24 став 1 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), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 
став 1 и став 2, чланом 142 став 1 и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон 10/19 и 6/20): 1) има одговарајуће обра-
зовање према одредбама о Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022 и 
10/2022); 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављње малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; 6) у складу са чланом 
142 став 1 да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
стекне у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Услов из тачке 1 
доказује се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) -5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
одштампани и читко попуњен пријавни форму-
лар који се може преузети на званичној интер-
нет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular 
за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања) доставити: пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима 
(својеручно потписана); оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању; у складу 
са чланом 142 став 1 да има 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 скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из става 1 члана 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 оба-
везан је да стекне у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма представља лекарско уверење не старије од 
шест месеци у тренутку подношења пријаве на 
конкурс, издато од стране овлашћење здрав-
ствене установе (доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
по окончању конкурса а пре закључења угово-
ра о раду); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
доказ о познавању српског језика (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као ни за кри-
вична дела: насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, потврда повереника за заштиту 
равноправности. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору кандидата. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, који се, у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на предходну проверу психофи-
зичке способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену адресу са наз-
наком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Ближа оба-
вештења могу се добити код секретара школе 
непосредно или путем телефона: 014/481-108.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-808

Чистачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 
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129/21), односно: да има стечено основно обра-
зовање (I степен стручне спреме); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, кандидати 
су дужни да доставе, у оригиналу или у ове-
реном препису или овереној фотокопији, сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, сведочанство о завршеном основном 
образовању, уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затворау трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита;за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање – не старије од 6 месеци дана у 
односу на дан истека конкурса, доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе из претходног става. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 

о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом прија-
вом сматра се пријава која је непосредно пре-
дата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче истеком првог наредног 
радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС и све прилоге којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у складу 
са Законом и овим конкурсом. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Контакт телефон: 017/474-808.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
17500 Врање, село Ратаје

тел. 017/59-003, 017/59-035

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

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, завр-
шен програм обуке за педагошке асистенте. 
Кандидат треба да испуњава и остале услове 
предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/2021): да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита и остала кривична дела предвиђена чла-
ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има држављанство РС, 
да зна српски језик као и језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад и да се налази 
на листи педагошких асистената. Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству, 
доказ да се против кандидата не води истрага 
нити де је подигнута оптужба и да се не води 
кривични поступак пред судом (све то не ста-
рије од шест месеци), кратку биографију, ове-
рену фотокопију дипломе, тј. сведочанства као 
и попуњени пријавни формулар који се налази 
на званичној старници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Бранислав Нушић” Ратаје, 17500 
Врање са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

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

Наставник музичке културе
са 55% радног времена, на одређено 

време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке  

о избору кандидата по конкурсу  
за пријем у радни однос, а најкасније  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних чпаном 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14 и 13/2017, 10/19 и др. закон и 6/20 и 
129/21), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 чланом 140 Чланом 
144. Закона о основама система образовања 
и васлитања („Службени гласник” бр. 88/17, 
27/1810/19 и др. закон, 6/20 и 129/21) – даље 
– закон. Да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс, достави следећу документа-
цију: 1. попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део ново); 2. кратку биографију; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању или оригинал; (члан 
140141 и 142 Закона) 4. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или ов. фотокопија); 6. Уверење о неосуђива-
ности за дела из чл. 139 ст. 1. тач. 3) Закона, 
које издаје надлежна служба МУП-а; оригинал 
или оверену фотокопију.7. доказ о знању српс-
ког језика – уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Оригинал или 
оверену фотокопију. Фотокопије морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани 
кандидат, пре заснивања радног односа, дужан 
је да достави лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи, у складу са чл. 154. 
ст. 2. Закона. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана, 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Прија-
ве на конкурс, са потребном документацијом, 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на адресу школе: ОШ „Свети Сава”, 
улица Ђуре Јакшића бб., Владичин Хан, са наз-

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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наком „За конкурс – за радно место педагошки 
асистент”. Ближа обавештења се могу добити 
на телефон 017/474-733. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
ВРАЊЕ

17500 Врање, Есперанто бб.

Професор економске групе предмета
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана  
(до повратка запослене са боловања)

Чистачица – помоћни радник
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана  
(до повратка запослене са боловања)

УСЛОВИ: Стручна спрема: 1. За радно место 
под редним бројем 1 – професор економске 
групе предмета: – основне дипломске студије 
у трајању од 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године – дипломирани економиста или – 
мастер академске студије – мастер економиста 
(основне академске студије – дипломирани еко-
номиста) и 2. За радно место под редним бројем 
2 – чистачица – помоћни радник: – основно 
образовање.
Остало: 1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, 2. 
да кандидати нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 3. да 
имају држављанство Републике Србије, 4. да 
знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом доставити оригинале или оверене 
фотокопије следећих докумената: – диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење из казнене евиденције – (усло-
ви – тачка 2), уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
и децом доставља се пре закључења уговора 
о раду, кандидати достављају и пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије – (важи за радно место под редним 
бројем 1). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Пријаве слати са 
назнаком „За конкурс”, на адресу школе: Еко-
номско-трговинска школа, Есперанто бб, 17501 
Врање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Право

на одређено време од 5 година,  
са једном трећином радног времена

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен 
стручне спреме – високо образовање на сту-

дијама трећег степена. Поред општих услова 
утврђених законом о раду, кандидат треба да 
испунајва и посебне услове прописане Законом 
о виском образовању, Ближим критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Нишу и Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова на Педагош-
ком факултету у Врању (сви акти су доступни 
на интернет страници Факултета). Кандидат 
уз пријаву на конкурс обавезно прилаже: био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак, уверење МУП-а о подацима из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван, лекарско 
уверење о општој здравственој способности, 
фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту ако је са чипом, оверене фотокопију 
диплома о завршеним студијама са свих нивоа 
студија, списак научних и стручних радова и 
саме радове и попуњен Образац о испуњавању 
услова за избор у звање наставника (доступан 
на интернет страници Факултета и Универзи-
тета). Пријаве се подносе Педагошком факул-
тету у Врању, Партизанска 14, 17501 Врање, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. За све додатне информације 
у вези са конкурсом обратити се на број теле-
фона 017/411-434.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Андрагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, 
положена обука из интегралог програма обуке 
за остваривање функционалног основног обра-
зовања одраслих; држављанство РС; физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима и да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријавни формулар са 
званичне странице Министарства кандидати 
достављају: оригинал или фотокопију дипломе 
о стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из МК рођених, уверење о психофизич-
кој способности за рад са децом, доставља 
кандидат који буде изабран, уверење о неос-
уђиваности. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши НСЗ, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на броје-
ве телефона које су навели у својим пријава-
ма. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама школе, а о месту и времену ће 
бити благовремено обавештени. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник РС”, број 87/18). Напо-
мена: сви докази се прилажу у оригиналу или 
овереној фотокопији. Пријаве на конкурс доста-
вити на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, са назнаком „За конкурс”. За додат-
не информације се можете обратити школи на 
број телефона: 017/427-770. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар Патријарха Павла 2

тел. 017/400-645

Наставник практичне наставе  
у подручју рада машинство  

и обрада метала
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене до њеног повратка  
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: учесници конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачка 1) -5), чланом 140 
став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – испр., 9/2019 
и 2/2020) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада саобраћај („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 2/2017, 
8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019 и 
2/2020), и то: да имају одговарајуће образо-
вање, да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да 
имају држављанство РС, да нису осуђивани 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање и да 
знају српски језик на којем се осварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу степена 
и врсте стручне спреме и звања, и то: дипло-
мирани машински инжењер; дипломирани 
инжењер машинства; професор машинства; 
професор технике и машинства; дипломирани 
инжењер за управљање техничким системима 
– климатизација, грејање и хлађење; дипло-
мирани инжењер за управљање техничким 
системима – процесна техника; дипломирани 
инжењер за управљање техничким системи-
ма – одржавање машина; струковни инжењер 
машинства, из области машинско инжењер-
ство; инжењер машинства; дипломирани 
инжењер за развој машинске струке; виши 
стручни радник металске струке; наставник 
практичне наставе металске струке; мастер 
инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена-основне академске студије 
у области машинског инжењерства; струковни 
инжењер машинства; специјалиста струков-
ни инжењер машинства, предходно завршене 
струковне студије у машинству; одговарајуће 
средње стручно образовање у области машин-
ства, положен одговарајући специјалистички 
односно мајсторски испит са петогодишњом 
праксом; дипломирани инжењер за развој – 
машинска струка; струковни мастер инжењер 
машинства. Лице из свих алинеја ове подтачке 
треба да је стекло трогодишње или четворо-
годишње образовање у подручју рада Машин-
ство и обрада метала или најмање три године 
радног искуства на пословима одговарајућег 
профила ван образовне установе.
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ОСТАЛО: конкурс траје 8 дана од дана оглаша-
вања. Кандидати уз пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства доставља школи, достављају: 
оверену фотокопију дипломе или уверења, 
уверење о држављанству (оверене фотоко-
пије не старија од 6 месеци), уверење да нису 
осуђивана за наведена кривична дела из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак, извод из матичне књиге рође-
них (или оверена копија), изјава кандидата да 
зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Напомена: лекарско уве-
рење је потребно када одлука о избору постане 
коначна, пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Сву потребну документацију доставити 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Оглас објављен 21.09.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 1006) за радно место шеф 
рачуноводства поништава се у целости.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ПРЕШЕВО”

Прешево, 15. новембра 100
тел. 017/669-130, 017/660-690

e-mail: shmtpr@hotmail.com

1. Наставник за српски језик  
– као нематерњи

зa 50% норме, настава на албанском 
језику, на одређено време  

до повратка радника са функције, 
најдуже до 31.08.2023. године

2. Наставник машинске групе 
предмета

настава на албанском језику,  
на одређено време до повратка  

радника са функције,  
најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава потребне услове про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Кандидати за 
радно треба да имају: 1) одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 став 1 и 2 и чл. 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да су држављани Републике Србије; 4) 
да знају српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад; 5) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 

којом се доказује испуњеност прописних услова 
и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, уверењe 
о држављанству, уверење о неосуђиваности, 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве 
на конкурс могу се поднети у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са нео-
вереним фотокопијама, неће бити разматране. 
Пријаве можете слати на горе наведену адре-
су школе. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним данима од 
10.00 до 13.00 и преко телефона 063/456-071.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 
– аутентично тумачење), кандидат за настав-
ника српског језика и књижевности треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
167/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 и 2/2022): 1. да 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, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему треба да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, на основним студијама од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године), 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није, 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела за која 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-
гох 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; 5. да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања доказују се 

приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о исуњености услова из 
става 1 тачка 1, 3-5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Обавезно образовање из члана 140 овог зако-
на је и 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 
по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских студија; оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оригинал / оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; доказ из казнене 
евиденције МУП-а оригинал или оверену фото-
копију не старији од 6 месеци, да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примањре и давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и другох добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (овај документ издаје МУП – Поли-
цијска управа); доказ о непостојању дискрими-
наторног понашања – добија се од Повереника 
за родну равноправност (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); радну био-
графију у којој кандидати обавезно наводе да 
ли су вршили психолошку процену способности 
код надлежне службе за послове запошља-
вања и када су је вршили; телефон за контакт; 
доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или копији која је прописно оверена 
код јавног бележника. Потребна документација, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, доставља се школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована одлуком дирек-
тора школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши НСЗ применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолош-
ка процена способности (у периоду од 6 месе-
ци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена. 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 
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који испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Разговор са кандидатима обавиће се 
у просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на броје-
ве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и 
неразумљиве пријаве неће се разматрати. Лице 
задужено за давање ближе информације о јав-
ном конкурсу је секретар школе Сузана Стојано-
вић Стошић, телефон: 017/400-630. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се лично 
или поштом у затвореним ковертама са назна-
ком за „Конкурсну комисију” на адресу Основна 
школа: „Вук Караџић” Пионирска 5, Врање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб.
тел. 017/877-899

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). Канди-
дат треба да има високо образовање из област 
екномских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће; за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује васпитно образовни 
рад. Неопходно је да кандидат познаје рад на 
рачунару.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописа-
них услова и то: оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старији од шест месеци); оригинал уверења 
о неосуђиваности. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од 8 
дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним, попуњеним и подписаним формула-
ром, достављају установи, лично или поштом у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну 
комисију – дипломирани економиста за финан-
сијско рачуноводствене послове”, на горе наве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције могу се добити од секретара установе на 
телефон 017/877-899.

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). Кан-
дидат треба да има нижи степен стручне спре-
ме, односно завршену основну школу; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпит-
но образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова и то: оверену фотокопију сведочанства 
о завршеном основном образовању; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старији од шест месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старији од шест месеци); 
оригинал уверења о неосуђиваности. Кандида-
ти који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, у року од 8 дана биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним, попуњеним и подпи-
саним формуларом, достављају установи, лич-
но или поштом у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурсну комисију – чистачица”, на 
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације могу се добити од секретара уста-
нове на телефон 017/877-899.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ”
17521 Ристовац, Вртогош

Народног фронта бб.
тел. 017/445-103

Чистач/ица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада ОШ „1. мај” у Вртогошу – 

издвојено одељење у Катуну

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће 
образовање, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 

Посао се не чека, посао се тражи
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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 кривично дело примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидати достављају 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, доказ да имају стечено одго-
варајуће образовање – оверен препис/ овере-
ну копију сведочанства о завршеној основној 
школи, оверен препис/оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
оверен препис/оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, доказ да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима – изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, 
доказ о познавању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, подноси 
кандидат који није стекао сведочанство на срп-
ском језику; доказ о неосуђиваности (уверење 
МУП-а из казнене евиденције – не старије од 
6 месеци); радну биографију са телефоном за 
контакт. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 
139 ЗОСОВ у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана 
од пријема резултата психолошке процене кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, а 
затим обавља разговор са кандидатима са лис-
те, сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложене 
листе кандидата. Пријаве се подносе на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Адреса школе: Основна школа 
„1. мај” Вртогош, Народног фронта бб., 17521 
Ристовац, са назнаком: „За конкурс – чистач/
ица”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
017/445-103 и 445-323.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закон и 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
за директора школе мора да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе, 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да студије првог сте-
пена морају бити из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 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 
положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од ступања на дужност). Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
овог закона, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3. овог закона-
за наставника те врсте школе – високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Доказ о 
испуњености услова су саставни део конкурсне 
документације.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат за 
директора установе подноси доказе о испуње-
ности услова за избор директора у складу са 
Законом и подзаконским актима, и то: попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на конкурс 
(формулар се налази на званичној страни-
ци Министартва просвете, науке и технолош-
ког развоја); доказ о стеченом одговарајућем 
образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога (оверена фотокопија 
дипломе) – кандидат који има образовање из 
члана 140 став 1 тачка 1. подтачка (2) поред 
оверене фотокопије дипломе о стеченом висо-
ком образовању прилажу и оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности (лекарско уверење, оригинал 
или оверену фотокопију – не старије од шест 
месеци); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други доку-
мент издат од стране МУП-а РС – не старији од 
30 дана, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (уверење – не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – дос-
тавља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ о 
поседовању дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (оверена фото-
копија потврде, уверења или другог документа 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту 
за директора (уколико кандидат то поседује, 
а у супротном 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 канди-
дата без овог доказа неће сматрати непотпу-
ном); доказ о радном искуству на пословима 
образовања и васпитања (потврда или уве-
рење – посебно из сваке установе, односно за 
сваки период, уколико је кандидат био запос-
лен у више установа на одговарајућим посло-
вима). 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 поседу-
је); резултате стручно-педагошког надзора у 
раду установе и оцену спољашњег вредновања 
установе (дужан је да достави кандидат који је 
претходно обављао дужност директора устано-
ве); извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија или оригинал); краћа радна биографија и 
предлог програма рада школе за време манда-
та. Сва потребна документација се подноси у 
оригиналу или овереним преписима / копијама, 
како је наведено у тексту конкурса. По завр-
шетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима, већ се доставља министру 
ради доношења одлуке о избору директора. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава се може подне-
ти у просторијама школе или предати поштом 
на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, 19376 Сумрако-
вац, са назнаком „За конкурс за избор дирек-
тора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о 
конкурсу могу се добити на бројеве телефона 
030/2150-022 и 030/2150-023 као и путем мејл 
адресе ossumrakovac@gmail.com.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Стручни сарадник – психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наве-
дено занимање према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), 
а у складу са члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и др. закони и 10/2019). Кандидат уз молбу 
прилаже: попуњени формулар који се нала-
зи на званичном сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању (професор психо-
логије, дипломирани психолог; општи смер 
или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог – педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломирани пси-
холог, мастер психолог); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
не старији од 6 месеци; уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дело против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцију и да за њега није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да је кандидат положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена 
фотокпија) уколико је образовање стекао на 
страном језику. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
(лекарско уверење) изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Дефектолог – наставник 
са одељенским старешинством,  

у посебним условима рада, на одређено 
време, до истека мандата директора

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за заснивање радног односа у складу са чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21), и то ако: 1) имају 
одговарајуће образовање; 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
снкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дускриминаторно понашање; 4) имају 
држављанство Републике Србије; 5) знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад.Кандидат треба да 
поседује одговарајуће образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 17/2018 и 6/2020).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: биограф-
ске податке, односно радну биографију (ЦВ); 
оверене фотокопије следећих докумената: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стеченом образо-
вању, доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, уверење о положеном испиту за лицен-
цу и очитану личну карту. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Докази о испуњености услова кон-
курса се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Оверене фотокопије не могу да 
буду старије од 6 месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се подносе непо-
средно или путем поште на адресу школе, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Контакт телефон 019/429-744, секретар школе. 
По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. 

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник предметне наставе за 
изборни програм уметност и дизајн

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
10% радног времена (4 сата недељно)

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
прописане члановима 139 и 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник, број 4/2022), 
односно да има одговарајуће образовање – 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-

рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, као и високо образовање стечено 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-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смис-
лу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе или уверења издатих од стране висо-
кошколске установе); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ издат од стране 
МУП-а РС – не старији од шест месеци); доказ 
да кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење – не старије од шест месеци); 
доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уве-
рење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) 
доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Осим наведеног, канди-
дати достављају и краћу радну биографију. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дан за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву поме-
ра се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра пријава која у прилогу садр-
жи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Непотпуне, неблаго-
времене, као и пријаве које нису поднете на 
одговарајући, односно на начин утврђен кон-
курсом неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе сва-
ког радног дана између 11.00 и 12.00 часова 
или послати препорученом поштом на адресу: 
Гимназија Зајечар, Књегиње Љубице 5, 19000 
Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију”. 
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По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном 019/422-
564, као и путем електронске поште на имејл: 
info@gimza.edu.rs

Наставник предметне наставе 
за предмете рачунарство и 

информатика (са 77,78% радног 
времена) и математика  

(са 22,22% радног времена)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена директора за време трајања 
мандата (може бити изабран један 

кандидат који испуњава услове за рад 
на наведеном радном месту за оба 

предмета или два кандидата, односно по 
један за сваки од наведних предмета)

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
прописане члановима 139 и 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019, 6/2020 и 129/2021) – даље: Закон, 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022), 
односно да има одговарајуће образовање – 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није утврђено дискримина-
торно понашање, у смислу члана 139 Став 1. 
Тачка 3) Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе или уверења издатих од стране висо-
кошколске установе); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
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 канди-

дат има држављанство Републике Србије (уве-
рење – не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – дос-
тавља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе). Напомена: 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Осим наведеног, кандидати достављају и 
краћу радну биографију. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, као и пријава која је предата препоруче-
ном поштом, у ком случају се као дан пријема 
рачуна дан када је пошта примила пошиљку, 
а када последњи дан за подношење пријаве 
пада у недељу или дане државног празника, 
рок за пријаву помера се за следећи радни дан, 
док се потпуном пријавом сматра пријава која 
у прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове за избор у скла-
ду са Законом и овим конкурсом. Непотпуне, 
неблаговремене, као и пријаве које нису подне-
те на одговарајући, односно на начин утврђен 
конкурсом неће се узети у разматрање. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе сва-
ког радног дана између 11.00 и 12.00 часова 
или послати препорученом поштом на адресу: 
Гимназија Зајечар, Књегиње Љубице 5, 19000 
Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију”. 
По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
019422564, као и путем електронске поште на 
е-адреси: info@gimza.edu.rs

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

Ново Милошево

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2022/2023. годину, односно до 

31.08.2023. године

Чистачица

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да имају одговарајуће образо-
вање, у складу са члановима 140 и 142 Зако-
на, као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/12, 3/17), и то: 1) има одго-
варајуће образовање: за педагошког асис-
тента – средња школа, завршен програм за 
стручно усавршавање педагошких асистена-
та, за чистачицу – завршена основна школа, 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 

имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски. Кандидат 
попуњава пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете. 
Школи се доставља следећа документација: 
кратка биографија, пријавни формулар, ориги-
нал или оверена фотокопија дипломо о стече-
ном одговарајућем образовању, доказ о завр-
шеном програму обуке педагошких асистената 
(За послове педагошког асистента), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010), доказ о знању српс-
ког језика доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стеченом том језику (доказ 
да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положи-
ло испит из језика по програму одговарајуће 
високошколске установе). Уверење МУП да 
лице није осуђивано односно извод из казнене 
евиденције. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора. За кандидате 
за које комисија утврди да испуњавају усло-
ве, врши се провера психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима од стране 
надлежне службе за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Сва 
приложена документа морају бити уредно ове-
рена. Пријаве слати на адресу: ОШ „Др Ђорђе 
Јоановић”, Маршала Тита 1, 23273 Ново Мило-
шево, у затвореној коверсти са назнаком „За 
конкурсну комисију” или лично у просторијама 
школе у времену од 09-13 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у листу „Послови”.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евентуал-
не рекламације / примедбе) у вези са огласима 
са наведеног сајта можете се обратити сервису 
корисничке подршке на имејл kontakt@infostud-
poslovi.com

Infostud огласи

STRUCTURA CONCEPT
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Јужни булевар 4 
(стан број 23)

e-mail: ruzic.structura@gmail.com

3D моделар
3 извршиоца

Опис посла: креирање тродимензионалних 
компјутерских модела ради помоћи посматра-
чу (инвеститору) да сагледа дигитално неки 
објекат који постоји у реалности или се тек 
пројектује, како би га боље разумео; тродимен-
зионално приказивање као основа за пројекто-
вање нових зграда, фабрика, хотела и других 
објеката; примена различитих програма и алата 
у процесу моделовања израда (делова) проје-
ката објеката; побољшавање процеса пројекто-
вања; сачињавање маркетиншких презентација 
за промоцију нових објеката, уређења енте-
ријера и/или производа; примена релевантних 
процедура које се односе на системе квалитета, 
животне средине и безбедности и здравља на 
раду, предлагање корективних и превентив-
них мера и мера побољшавања у IMS; спро-
вођење овлашћења и одговорности у складу 
са законом и етичким стандардима; по потреби 
користи службено возило; придржава се мера 
БЗР и ППЗ; ради на професионалном усаврша-
вању; извршава и све друге радне задатке из 
описаног опсега посла по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме - 
архитектонске или грађевинске струке; радно 
искуство - 1 година радног искуства у струци 
на пословима 3D моделовања; посебна знања 
и вештине - активно знање енглеског језика, 
висока информатичка писменост; возачка доз-
вола Б категорије - постоји потреба за терен-
ским радом и/или путовањем; усмереност на 
постизање резултата; темељност у раду и сми-
сао за детаље; способност за брзо усвајање 
нових знања и вештина; мотивисаност за пер-
манентно усавршавање. Рок за пријављивање 
09.11.2022.

EUROPINION
ДОО БЕОГРАД - ВРАЧАР

11000 Београд,  
Булевар краља Александра 70

e-mail: hr@europinion.rs

Агент кол центра

УСЛОВИ: комуникативност; оријентисаност 
ка пословним достигнућима, фокусираност на 
усавршавање и напредовање у сваком смис-
лу; поседовање знање у раду на рачунару (MS 
Office); заинтересованост за учење кроз забаву. 
Месечна плата 52.000 - 85.000 РСД. Рок за 
пријављивање 06.11.2022.

SLAJSYSTEMS-SRB
ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

11226 Пиносава, Девета нова 25б
e-mail: jasminka.cetojevic@slajsystems.com

SLAJsystems-SRB д.о.о. је специјализована 
за пројектовање и шемирање електро орма-
ра. Наши производи се пласирају на захтев-
но тржиште. Заједно са нашим партнерима 
учествујемо на важним пројектима. Постаните 
важан део нашег тима са вољом за развојем. 
Потребан нам је

Пројектант електротехнике  
– технички цртач
за рад у Раковици  

(Миљаковачке ливаде 95)

Опис посла: по налогу цртање планова у скла-
ду са придржавањем рокова у програму EPLAN 
а такође рад са другим програмима уколико 
се укаже потреба за то; управљање макроима 
у програму за цртање; израда нових макроа 
у програму за цртање; одржавање и ажури-
рање података у програму за цртање; админи-
стративни послови; по потреби комуникација 
са директором, магацином и осталим тимом о 
употреби материјала за пројекте; сарадња са 
другим одељењима за унапређење процеса 
ако оно захтева суделовање пројектаната; по 
потреби обука нових запослених у одељењу 
пројектаната.

УСЛОВИ: одговорност, прецизност у раду, коле-
гијалност, лојалност, по потреби прековремени 
рад који је коректно плаћен, самоиницијатива; 
благовремен и тачан долазак на радно место; 
воља за развојем; предност је знање у шеми-
рању електричних ормара; предност је знање 
програма WSCAD и AUTOCAD. Месечна плата 
70.500 РСД. Рок за пријављивање 06.11.2022.

НС HOTELS
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Народних Хероја 3
e-mail: jelena.kosovac@hotelpupin.rs

Собарица

УСЛОВИ: III/ IV ССС; најмање 1 година радног 
искуства на истим пословима. Месечна пла-
та 50.000-55.000 РСД. Рок за пријављивање 
06.11.2022.

ECO PURE
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Раковачка 2
e-mail: ecopuresrb@gmail.com

Агент продаје на терену

Опис посла: презентација нашег апарата на 
унапред заказаном састанку; развој мреже 
клијената и преговори са клијентима; обилазак 
наших купаца и комуникација са њима; прису-
ствовање тренинзима у фирми; присуствовање 
састанцима са тимом.

УСЛОВИ: минимум ССС; основно познавање 
рада на рачунару (MS Office); возачка дозвола 
Б категорије и лично возило. Послодавац обез-
беђује смештај. Месечна плата 70.000 РСД. Рок 
за пријављивање 06.11.2022.

MARS RECRUITING BEOGRAD
11000 Београд, Макензијева 51

тел. 067/7281-3700

Асистент диспечера

Опис посла: обављање посла искључиво из 
канцеларије; рад у сменама (друга и трећа 
смена) радним данима и по потреби суботом, 8 
сати дневно; праћење возача камиона; комуни-
кација са возачима камиона и другим особљем 
и компанијама; уношење података у систем.

УСЛОВИ: добро познавање MS Office пакета 
и рада на рачунару; знање немачког језика 
обавезно (конверзацијски ниво); смиреност и 
добра способност комуникације; способност за 
тимски рад; радно искуство пожељно, али није 
и неопходно. Месечна зарада 93.000 - 117.000 
РСД. Рок за пријављивање 06.11.2022.

МАРКОНИ СПОРТ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

e-mail: marconisport@mts.rs

Продавац - касир
у малопродајном објекту

Опис посла: услуживање и саветовање купаца; 
пријем робе и излагање; рад на благајни; одр-
жавање уредности објекта.

УСЛОВИ: обавезно радно искуство у малопро-
даји; познавање рада на благајни; минимум 
образовања средња стручна спрема; познавање 
рада на рачунару познавање енглеског језика. 
Рок за пријављивање 09.11.2022.

D EXPRESS DOO BEOGRAD
11210 Београд, Заге Маливук 1

тел. 067/7281-2469
e-mail: posao@dexpress.rs

Магационер
у курирској служби

Опис посла: магацинска манипулација пошиљ- 
кама, утовар, истовар робе; стречовање пале-
та са робом; премештање палета са локације 
на локацију уз помоћ ручног виљушкара; одр-
жавање хигијене у радном простору, магацину; 
рад у сменама.

УСЛОВИ: оријентисаност на тимски рад и пози-
тиван став у раду; фокусираност на остварење 
радних задатака; искуство у раду у магацину; 
минимум средња стручна спрема (III или IV сте-
пен); тачност и уредност у раду; енергичност и 
динамичност. Рок за пријављивање 09.11.2022.

ДИРЕНТ ДОО БЕОГРАД 
– СТАРИ ГРАД

11000 Београд, Краља Петра 63
e-mail: zdravo@malidrugari.rs

www.malidrugari.rs

Продавац
за рад у продавници  

„Мали другари”

Опис посла: директно послуживање купца 
и саветовање око производа; консултације 
корисника у малопродаји и преко телефона; 
помоћ купцима при доношењу одлука и про-
налажењу производа; брига о пријему, скла-
диштењу и разврставању производа; изла-
гање производа и осмишљавање унапређења 
продаје; паковање производа; благајнич-
ки послови; одржавање хигијене у објекту 
малопродаје.

Посао се не чека, 
посао се тражи

mailto:hr@europinion.rs
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УСЛОВИ: неопходно је да кандидат поседује 
дугогодишње искуство у малопродаји, по могућ-
ности са робом намењеној најмлађима, као и 
солидно познавање енглеског језика. Рок за 
пријављивање 09.11.2022.

МВМ ПЛУС ДОО
11271 Сурчин, Војвођанска 387х

e-mail: office@mvmgroup.rs

Merchandiser - излагач робе
за рад у Апатину, Бачкој Паланци, 
Бачкој Тополи, Београду, Инђији, 

Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, Краљеву, 
Крушевцу, Кули, Лазаревцу, Лесковцу, 

Лозници, Младеновцу, Нишу, Новој 
Пазови, Новом Пазару, Новом Саду, 

Обреновцу, Панчеву, Пироту, Пожаревцу, 
Руми, Сенти, Смедереву, Смедеревској 

Паланци, Сомбору, Сремској Митровици, 
Старој Пазови, Суботици, Ужицу, Ваљеву, 
Великој Плани, Врбасу, Врњачкој Бањи, 
Вршцу, Зајечару, Златибору, Зрењанину, 

Чачку, Шапцу

Опис посла: унапређење продаје на продајним 
местима; излагање робе; брига о изгледу про-
дајног простора.

УСЛОВИ: одговорност и посвећеност послу; 
поседовање жеље за сталним личним и про-
фесионалним развојем; искуство на истим или 
сличним пословима је пожељно, али не и оба-
везно. Рок за пријављивање 09.11.2022.

UNIVEREXPORT
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад 
Сентандрејски пут 165

Касир - продавац
за рад у Београду,  

Новом Саду, Суботици

Опис посла: обављање активности у вези са 
наплатом робе на фискалним касама; паковање 
робе потрошачима на касама и послуживање 
потрошача жељеном робом; вођење рачуна 
о уредности и исправности изложених произ-
вода, роковима трајања производа, бар кодо-
ва, декларација; рад на попуњавању осталих 
одељења – воће, прехрана, хемија.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме; афинитет за рад са људима и рад у тиму. 
Месечна плата 52.000 РСД. Рок за пријављи-
вање 09.11.2022.

CRAFT STUDIO
ДОО БЕОГРАД, ВОЖДОВАЦ
11010 Београд, Јаше Игњатовића 7

тел. 067/7281-6613
e-mail: pero.matic@craftstudio.rs

Craft студио д.о.о. је предузеће које се бави 
системима слабе струје, ЕАС – електрон-
ска заштита артикала, аларм, видео надзор, 
бројачи пролаза, против пожар, озвучење, 
јака струја итд. Од 1998. године послујемо на 
тржишту Србије, Црне Горе, Босне и Херцего-
вине, Хрватске, а у Македонији са сопственим 
предузећем „Крафт сигурност”. Са двадесетого-
дишњим искуством пословања у области „слабе 
струје” као нпр: система електронске заштите 
робе (ЕАС), ЦЦТВ-а, против провалних и про-
тив пожарних система, контроле приступа и 
обрачуна радног времена, озвучења, итд. као 
једна од водећих предузећа у раду са ЕАС на 
Балканском тржишту, успели смо да се намет-
немо у сам врх водећих фирми на тржишту и 
достигли смо референтну листу која говори о 

нашим пословним успесима. Пословање и раз-
вој смо усредсредили на модерном приступу 
пружања услуга нашим клијентима, користећи 
најсавременије технологије. Самим пословањем 
са сопственим техничарима и заступништвима у 
могућности смо да послујемо са најконкурент-
нијим ценама на тржишту а не запостављајући 
квалитет опреме. Мрежом сервисних центара 
у Београду, Нишу и Новом саду доступни смо 
да одговоримо на захтев клијената у изузетно 
брзом року. Потребан нам је

Техничар за инсталацију  
ЕАС система

Опис посла: инсталирање, програмирање и 
одржавање ЕАС система; постављање каблов-
ских инсталација; рад на терену.

УСЛОВИ: инсталирање и пуштање у рад наве-
дене опреме; возачка дозвола Б категорије – 
активан возач (обавезно); искуство је пожељно 
али није неопходно у инсталацији сигурнос-
не опреме ЕАС антена. Рок за пријављивање 
09.11.2022.

Техничар – електромонтер
за инсталацију сигурносне опреме  

и ниског напона

Опис посла: инсталирање, програмирање и 
одржавање сигурносних система (видео над-
зор( Dahua, HikVision), аларм (Paradox, контро-
ла приступа); постављање кабловских инстала-
ција; рад на терену.

УСЛОВИ: пожељно искуство у инсталацији 
сигурносне опреме (камере, аларми, звучници). 
Рок за пријављивање 09.11.2022.

NEOFYTON
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Партизанска 27 б
e-mail: jobs@neofyton.com

Сервисер машина  
за бризгање пластике

за рад у Крагујевцу,  
Нишу, Новом Саду

Опис посла: инсталирање, пуштање у рад и 
одржавање машина за бризгање пластике и 
пратеће опреме; дијагностификовање кварова 
и поправка на машинама и опреми из заступ-
ничког програма; вршење замене и уградње 
резервних делова на машинама и опреми из 
заступничког програма; вршење основне обуке 
запослених код клијената за руковање испору-
ченом опремом; вођење потребне евиденције и 
документације о раду; рад на терену у земљи и 
иностранству.

УСЛОВИ: средња или виша стручна спрема 
техничке струке (машинство, електротехни-
ка, мехатроника, аутоматика, хидраулика); 
напредно познавање рада на рачунару; знање 
енглеског језика ниво Б1; возачка дозвола Б 
категорије (активан возач); радно искуство у 
раду са машинама за бризгање пластике. Рок 
за пријављивање 31.10.2022.

SALESIANER MIETTEX BOGSIM
ДОО БЕОГРАД

11080 Београд, Батајнички друм 23
тел. 067/7281-9373

Salesianer Miettex Bogsim д.о.о. је водећи 
понуђач за сервис најма текстила и услуге 
прање веша. Основна делатност предузећа је 
комплетна понуда текстила за изнајмљивање у 
хотелијерству, гастрономији, индустрији, трго-

вини, у другим привредним делатностима као и 
у здравству. Потребан нам је

Радник у перионици веша

Опис посла: пријем, сортирање и прање веша; 
индустријска обрада веша, пеглање и слагање; 
контрола квалитета; обезбеђење чистоће на 
радном месту, укључујући предају чистог рад-
ног места.

УСЛОВИ: спремност на рад у сменама; орга-
низованост, флексибилност, самоиницијатив-
ност; професионалан и озбиљан приступ послу. 
Рок за пријављивање 09.11.2022.

AGROMARKET MACHINERY
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 157 а
e-mail: marina.cupurdija@agromarketmachinery.rs

tel. 067/7281-4560

Агромаркет Machinery д.о.о. је компанија која се 
бави продајом и сервисирањем / одржавањем 
пољопривредних машина и резервних делова. 
Од 2021. године послује у склопу Агромаркет 
Групе. Генерални заступник и дистрибутер је 
реномираних брендова на тржишту Србије као 
што су: Case IH, Kverneland и Basak. Потребан 
нам је

Сервисер пољопривредних машина

Опис посла: рад у сервисној радионици и на 
терену; редован сервис машина (замена уља и 
филтера); дијагностиковање – утврђивање ква-
рова; отклањање кварова; испуњавање радних 
налога; обука корисника о правилној употреби 
погонских и прикључних машина; рад на меха-
ничким и хидрауличним системима на тракто-
рима и комбајнима; електронска калибрација 
трактора; рад са специјалним алатом; обуке у 
производним постројењима брендова које ком-
панија заступа.

УСЛОВИ: минимум 3 године искуства у одржа-
вању пољопривредних машина; минимум III/IV 
степен стручне спреме; возачка дозвола Б кате-
горије. Рок за пријављивање 09.11.2022.

S&T TRADE
ДОО БОРЧА

11211 Борча, Билогорска 12
тел. 067/7281-2794

e-mail: sandttrade@yahoo.com

Магационер

Опис посла: пријем, складиштење и издавање 
робе; вођење и ажурирање документације; 
одржавање уредности робе у магацину и самог 
магацина.

УСЛОВИ: ССС; искуство на сличним позицијама; 
савесност, одговорност и поузданост у раду; 
пожељно знање рада на виљушкару и возач-
ка дозвола Б категорије; предност имају кан-
дидати са леве обале Дунава, општина Пали-
лула. Радно време је од 07.00 до 15.30. Рок за 
пријављивање 09.11.2022.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



Највећа понуда слободних
послова на једном месту



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�у�којој�постоји�податак�о�пребивалишту
•�доказ�о�нивоу�квалификација�(оригинал�документа�на�увид)
•�акт�о�престанку�радног�односа�(ако�је�лице�било�у�радном�односу)
•�други�докази�у�складу�са�законом�(уверења,�потврде,�изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•��доказ�о�статусу�особе�са�инвалидитетом,�у�складу�са�Законом�о�
професионалној�рехабилитацији�и�запошљавању�особа�са�инвали-
дитетом�(решење�надлежног�органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•��лична�карта�за�странце�и�нострификована�диплома� 
(стално�настањење)
•�пасош�и�нострификована�диплома�(привремени�боравак).
Лица� која� траже� промену� запослења� уз� основну� документацију�
достављају�и�уговор�о�раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
•�ученици�и�студенти�–�потврду�о�статусу
•�пензионери�–�доказ/решење�о�пензионисању
•��лица�којима�мирују�права�из�радног�односа�–�доказ/ 
решење�о�мировању�радног�односа.

Где се пријавити?
Пријављивање�на�евиденцију�Националне�службе�за�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла��
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

За више информација:
Позивни�центар�НСЗ:��0800/300-301�(бесплатан�позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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