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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ

КОРУПЦИЈЕ
Београд, Царице Милице 1

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

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

II Радно место које се попуњава:

Радно место за европске интеграције 
и надзор над спровођењем Акционог 
плана за Поглавље 23, у звању виши 

саветник
Група за европске интеграције, 

стратешко планирање и развој, Сектор 
за спољне послове и стратешки развој

1 извршилац

Опис посла: израђује нацрте извештаја 
о оствареном напретку у спровођењу 
реформи у процесу европских интегра-
ција; координира процес извештавања о 
обавезама дефинисаним у процесу европ-
ских интеграција; учествује у раду прего-
варачких група; учествује у раду других 
тела формираних у процесу европских 
интеграција; израђује нацрте извештаја о 
спровођењу Акционог плана за Поглавље 
23; комуницира с носиоцима обавеза у 
Акционом плану за Поглавље 23; одржава 
одговарајући ниво сарадње са национал-
ним и међународним партнерима; обавља 
послове превођења за Групу; води одго-
варајуће евиденције и израђује извештаје 
из надлежности превођења за Групу; 
води одговарајуће евиденције и израђује 
извештаје из надлежности Групе; обавља 
друге послове по налогу претпостављених.

Услови: завршен факултет друштвено-ху-
манистичких наука-стечено високо образо-
вање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање седам година рад-
ног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; потребне компетенције за 
обављање послова радног места одређене 
у Обрасцу компетенција.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: 

Сагласно одредбама члана 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 ком-
петенција.

Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: 
провера општих функционалних компетен-
ција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са комисијом. 

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

У изборном поступку се проверавају:

1. Опште функционалне компетен-
ције:
- организација и рад државних органа 
Републике Србије - провера ће се врши-
ти путем теста -писмено;
- дигитална писменост - провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом 
на рачунару);
- пословна комуникација - провера ће се 
вршити путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална 
писменост“ (поседовање знања и вештина 
у основама коришћења рачунара, основа-
ма коришћења интернета, обради текста, 
табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених 
области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је при-
ложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетен-
ције: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних 

компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција,  
и то:
1) Посебна функционална компетенција 
за област рада - за област послови међу-
народне сарадње/европских интеграција: 
механизми координације и извештавања 
у процесу приступања ЕУ - провера ће се 
вршити путем усмене симулације;
2) Посебне функционалне компетенције 
за радно место: прописи из надлежнос-
ти органа: Закон о спречавању корупције 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 
11/21 - аутентично тумачење, 94/21 и 
14/22) – провера ће се вршити путем усме-
не симулације;
3) Посебна функционална компетенција за 
радно место: акти и прописи из делокруга 
радног места: Ревидирани Акциони план за 
поглавље 23 - провера ће се вршити путем 
усмене симулације;
4) Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик: енглески језик 
ниво Б1 – провера ће се вршити усмено и 
писмено.

3. Понашајне компетенције: упра-
вљање информацијама; управљање зада-
цима и остваривање резултата; оријен-
тација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет. 
облици провере понашајних компетенција 
су: психометријски тестови, узорци пона-
шања, интервју базиран на компетенцијама 
и упитник.

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

IV Место рада: Београд, Царице Мили- 
це 1.

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

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

VII Пријава на јавни конкурс врши се 
на одговарајућем Обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет презентацији Аген-
ције за спречавање корупције, Службе за 
управљање кадровима или у штампаној 
верзији на писарници Агенције за спреча-
вање корупције, Царице Милице 1.
- Образац пријаве за конкретно радно 
место мора бити потписан својеручно.
- Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс, пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што комисија састави  

Администрација и управа
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списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак.
- Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који су у пријави назна-
чили за доставу обавештења.

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

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом:
- Oригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству;
- Oригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених;
- Оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема;
- Оригинали или оверене фотокопије дока-
за о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на 
којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно иску-
ство);
- Oригинал или оверена фотокопија дока-
за 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 право-
судном испиту); 
- Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању 
или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се на српском језику, 
у супротном морају бити преведени и ове-
рени од стране овлашћеног судског тумача. 
Диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована. Сви тражени дока-
зи се подносе у оригиналу или фотокопији 
овереној код јавног бележника. Изузетно 
у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским једницама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао. 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Одредбама чл. 9 и 103 Закона 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. Документа 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, 

извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

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

XI Рок за подношење пријаве на јав-
ни конкурс: Рок за подношење пријава 
је осам дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, 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 05.12.2022 године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на 
контакте (бројеве телефона или електрон-
ске адресе) које наведу у својим пријавама, 
или путем телеграма на адресу наведену у 
пријави.

Провера општих функционалних компе-
тенција и понашајних компетенција ће се 
обавити у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина број 2 (источно 
крило). Провера посебних функционалних 
компетенција као и интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Агенције за спречавање корупције, 
Царице Милице 1. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или електронске адресе) које наведу у 
својим пријавама, или путем телеграма на 
адресу наведену у пријави.

XIII Лица задужена за давање инфор-
мација о конкурсу: Драгана Пишчевић и 
Мирослава Милосављевић, број телефона: 
011/4149-117.

Напомене:
Положен државни стручни испит није 
услов нити предност за заснивање радног 
односа. 
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 

раду од 6 месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве, биће 
одбачене решењем конкурсне комисије. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао директор Агенције за 
спречавање корупције.
Овај конкурс се објављује на интернет 
презентацији и огласној табли Агенције за 
спречавање корупције, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. 
Агенција не врши дискриминацију на осно-
ву расе, боје коже, пола, вере, национал-
ности и етничког порекла или инвалидите-
та. Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају про-
писане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског  
пола.

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Друго основно јавно тужилаштво у 
Београду, Савска број 17а, Београд.

II Раднo местo које се попуњава: 

Записничар у звању референт
2 извршиоца

Опис послова: Обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у 
рад јавном тужиоцу код кога је распо-
ређен, куца записнике и све остале дикта-
те по налогу јавног тужиоца, сређује списе 
по одредбама Правилника о управи у јав-
ним тужилаштвима и обавља потребне тех-
ничке послове у вези са предистражним и 
истражним поступком, поступа по наредба-
ма са записника, води рачуна о уредности 
списа и води попис списа, по налогу шефа 
дактилобироа обавља и послове дактило-
графа у дактилобироу, стара се о чувању и 
преносу података, доступности материјала, 
исправности биротехничке опреме и рацио-
налном коришћењу канцеларијског и дру-
гог потрошног материјала, обавља и друге 
послове по налогу шефа дактилобироа и 
секретара тужилаштва.

Услови: III или IV степен средње струч-
не спреме друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и потребне компентенције за ово 
радно место.

III Компетенције: Сходно Правилни-
ку о саставу конкурсне комисије, начину 
провере компетенција, критеријумима и 
мерилима за избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштвима  
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Администрација и управа

(„Службени гласник Републике Србије“ број 
30/19) у изборном поступку комисија ће 
проверити:

1. Опште функционалне компетен-
ције:
• организација и рад државних органа 
Републике Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним 
радом на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симула-
ција).

2. Посебне функционалне компетен-
ције за радно место записничар: адми-
нистративни послови – (писани тест); реле-
вантни прописи из делокруга органа: Закон 
о државним службеницима, Правилник 
о управи у јавним тужилаштвима (писа-
ни тест); познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката органа 
битних за обављање послова радног места 
записничар (разговор са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера 
интервјуом са дипломираним психо-
логом: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и инте- 
гритет.

4. Обавити интервју са кандидатима.

Све наведене компетенције комисија ће 
проверити у року од три месеца рачунајући 
од дана истека рока за пријаву на оглас по 
предметном конкурсу. База питања биће 
објављена на интернет страни тужилаштва 
(www.drugo.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу 
конкурсне комисије, начину провере ком-
петенција, критеријумима и мерилима за 
избор на извршилачка радна места у судо-
вима и јавним тужилаштвима („Службе-
ни гласник Републике Србије“ број 30/19) 
комисија ће прихватити одговарајуће 
сертификате, потврде или друге дока-
зе о поседовању компетенције дигитална 
писменост.

IV Место рада: Друго основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Савска 17а.

V Адреса на коју се подносе пријаве: 
Друго основно јавно тужилаштво у Бео-
граду, Савска 17а, са назнаком „За јавни 
конкурс“ или на e-mail адресу tuzilastvo@
drugo.os.jt.rs

VI Лице задужено за давање обаве-
ште ња о јавном конкурсу: секретар Ана 
Марковић, телефон 011/7451-351.

VII Општи услови за рад на раднoм 
месту: држављанство Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику 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.

VIII Рок за подношење пријава: рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

IX Докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (не старије од 6 месеци); потврда 
да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном орга-
ну); оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал 
или oверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим послови-
ма и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство).

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама. 

Доказе о испуњености услова за запос-
лење који су садржани у службеним еви-
денцијама прибавља државни орган, осим 
ако кандидат не изјави да ће сам доставити 
потребне доказе.

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

Документа о којима се се води евиденција 
по службеној дужности су: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак; уверење да није 
осуђиван; 

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функцио-

налних компетенција могу се наћи на сајту 
Другог основног јавног тужилаштва у Бео-
граду www.drugo.os.jt.rs.

X Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.

XI Изборни поступак: Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење 
на радном месту и међу којима се спро-
води изборни поступак, објављује се на 
интернет презентацији тужилаштва према 
шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компе-
тенција конкурсна комисија ће обавести-
ти о времену и месту провере посебних 
функционалних компетенција, а потом и о 
времену и месту провере понашајних ком-
петенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати заснивају радни однос на 
неодређено време.
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене решењем конкурсне коми-
сије. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање, на порталу Е-управе, као и на 
интернет презентацији и огласној табли 
Другог основног јавног тужилаштва у Бео-
граду.

Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Друго основно јавно тужилаштво у 
Београду, Савска 17а, Београд.

II Раднo местo које се попуњава: 

Уписничар у звању референт
2 извршиоца

Опис послова: Води уписнике, евиденти-
ра кретање предмета, обележава номен-
клатурне знаке на попису списа, уводи и 
разводи предмете у уписнику, води регис-
тар уписника, сређује и архивира завршене 
предмете, саставља статистичке прегледе 
по уписницима и попуњава статистичке 
упитнике, води одговарајуће доставне књи-
ге и књиге експедиције, врши скенирање 
предмета за потребе писарнице, обавља и 
друге послове по налогу шефа писарнице.
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Услови: III или IV степен средње струч-
не спреме друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две године радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и потребне компентенције за ово 
радно место.

III Компетенције: Сходно Правилни-
ку о саставу конкурсне комисије, начину 
провере компетенција, критеријумима и 
мерилима за избор на извршилачка радна 
места у судовима и јавним тужилаштви-
ма („Службени гласник Републике Србије“ 
број 30/19) у изборном поступку комисија 
ће проверити:

1. Опште функционалне компетен-
ције:
• организација и рад државних органа 
Републике Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним 
радом на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симула-
ција).

2. Посебне функционалне компетен-
ције за радно место уписничар: адми-
нистративни послови - (писани тест); реле-
вантни прописи из делокруга органа: Закон 
о државним службеницима, Правилник 
о управи у јавним тужилаштвима (писа-
ни тест); познавање подзаконских аката, 
интерних процедура и других аката органа 
битних за обављање послова радног места 
уписничар (разговор са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера 
интервјуом са дипломираним психо-
логом: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резулта-
та; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних 
односа; савесност, посвећеност и инте- 
гритет.

4. Обавити интервју са кандидатима.

Све наведене компетенције комисија ће 
проверити у року од три месеца рачунајући 
од дана истека рока за пријаву на оглас по 
предметном конкурсу. База питања биће 
објављена на интернет страни тужилаштва 
(www.drugo.os.jt.rs).
Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу 
конкурсне комисије, начину провере ком-
петенција, критеријумима и мерилима за 
избор на извршилачка радна места у судо-
вима и јавним тужилаштвима („Службе-
ни гласник Републике Србије“ број 30/19) 
комисија ће прихватити одговарајуће 
сертификате, потврде или друге дока-
зе о поседовању компетенције дигитална 
писменост.

IV Место рада: Друго основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Савска 17а.

V Адреса на коју се подносе пријаве 
за сва радна места: Друго основно јав-
но тужилаштво у Београду, Савска 17а, са 
назнаком „За јавни конкурс“ или на e-mail 
адресу tuzilastvo@drugo.os.jt.rs

VI Лица задужена за давање обаве-
ште ња о јавном конкурсу: секретар Ана 
Марковић, телефон 011/7451-351.

VII Општи услови: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пуно-

летан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

IX Докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (не старије од 6 месеци); потврда 
да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном орга-
ну); оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал 
или oверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се види на којим послови-
ма и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом позваће се да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку. Кандидати који у оставље-
ном року не приложе остале доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писаним путем се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на aдресу наведену 
у огласу. 

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама. 

Доказе о испуњености услова за запос-
лење који су садржани у службеним еви-
денцијама прибавља државни орган, осим 
ако кандидат не изјави да ће сам доставити 
потребне доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у 
пријави на конкурс изјасни да за коју од 

предвиђених могућности се опредељује, 
да орган прибави податке о којима се води 
евиденција по службеној дужности или да 
ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се се води евиденција 
по службеној дужности су: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак; уверење да није 
осуђиван; 

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Другог основног јавног тужилаштва у Бео-
граду www.drugo.os.jt.rs.

X Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.

XI Изборни поступак: Списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење 
на радном месту и међу којима се спро-
води изборни поступак, објављује се на 
интернет презентацији тужилаштва према 
шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компе-
тенција конкурсна комисија ће обавести-
ти о времену и месту провере посебних 
функционалних компетенција, а потом и о 
времену и месту провере понашајних ком-
петенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати заснивају радни однос на 
неодређено време.
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене решењем конкурсне коми-
сије. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање, на порталу Е-управе, као и на 
интернет презентацији и огласној табли 
Другог основног јавног тужилаштва у Бео-
граду.

Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

11000 Београд  
Немањина 22-26

тел. 011/3622-345, 3622-159

Домар (П.М. за руковање опремом  
и техничку подршку) 

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спре-
ме; потврда о неосуђиваности и да се про-
тив кандидата не води кривични посту-
пак. Заинтересовани кандидати треба да 
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пошаљу ЦВ на e-mail: zorana.colakovic@
mpravde.gov.rs или да се јаве на наведе-
ни број телефона. Рок за пријављивање 
31.12.2022. године.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

11000 Београд  
Немањина 22-26

e-mail: zorana.colakovic@mpravde.gov.rs

Пословни секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 
основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Слање 
пријава за посао на горе наведену e-mail 
адресу. Лице за контакт Зорана Чолаковић.

БОР

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НЕГОТИНУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

Експедитор поште звање референт

Опис послова: ради на експедицији суд-
ске поште; требује марке и одговара за 
правилно руковање истим; заводи пошту 
кроз књигу достављача; књигу за доставу 
поште у месту и предајну књигу поште 
код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу 
за препоручену пошљику); врши доставу 
судских писмена странкама и другим учес-
ницима у судским поступцима у складу са 
одредбама процесних закона; доноси суд-
ску пошту; врши предају и пријем поште; 
доставља и пошту између зграде Суда, као 
и у самој згради Суда; по потреби дежу-
ра ради доставе писмена која су по својој 
природи хитна; обавља и друге послове по 
налогу председника Суда и шефа писар-
нице.

Услови: III и IV степен стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког сме-
ра; најмање две године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту.

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

Рок за подношење пријаве на конкурс 
са документацијом којом се потврђује 
испуњеност тражених услова конкурса, је 
8 (осам) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа и 
интернет презентацији Националне служ-
бе за запошљавање.

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве, који је саставни део овог 
огласа, и који је доступан и може се пре-
узети на интернет презентацији - порталу 

Прекршајног суда у Неготину (www.ne.pk.
sud.rs) или у штампаној верзији на писар-
ници Прекршајног суда у Неготину, у Него-
тину, Краљевића Марка 2.

Јавни конкурс се оглашава на интернет 
презентацији-порталу Суда (www.ne.pk.
sud.rs) и огласној табли Прекршајног суда 
у Неготину, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање дана 09.11.2022. 
године.

Уз попуњени образац пријаве на кон-
курс, учесник је дужан да достави 
следеће доказе, у оригиналу или ове-
реној фотокопији: диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да кандидат није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак 
и да није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци), доказ о потребном радном искуству 
у струци, доказ о положеном државном 
стручном испиту.

Приликом предаје пријаве на јавни кон-
курс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси 
се у образац пријаве након што Конкур-
сна комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносиоци пријаве обавештавају се 
о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин на који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

Кандидат може да се запосли иако нема 
положен државни стручни испит, али је 
дужан да га положи у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа, а у 
смислу чл. 102 Закона о државним служ-
беницима, a положен државни стручни 
испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа, с тим да изабрани 
кандидат је дужан да достави доказ-уве-
рење о општој и здравственој способ-
ности у остављеном року који одређује 
Конкурсна комисија.

Кандидат који не достави доказе, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњава услове за запос-
лење, писаним путем се обавештава да је 
искључен из даљег изборног поступка.

Конкурсна комисија ће у изборном 
поступку проверити стручну оспособље-
ност, знање и вештине кандидата за 
обављање послова на радном месту за 
које конкуришу, као и обавити разговор 
са кандидатима. Датум обављања раз-
говора са кандидатима биће накнадно 
одређен, о чему ће учесници бити оба-
вештени телефоном, или на начин који 
кандидат буде у пријави навео, водећи 
рачуна о економичности и једноставности 
поступка.

Кратка и хитна обавештења могу да се 
дају телефоном или на други погодан 
начин.

Након истека рока за подношење пријава 
на конкурс, биће одређено време и место 
провере оспособљености, знања и вешти-
на кандидата, о чему ће исти бити бла-

говремено обавештени телефоном, или 
на начин који кандидат буде у пријави 
навео.

Пријаве се достављају непосредно пре-
дајом у писарници у седишту Суда или 
препорученом пошиљком, на адресу Пре-
кршајни суд у Неготину, Краљевића Мар-
ка 2, 19300 Неготин, са назнаком “За јавни 
конкурс”.

Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене.

Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу је Иван Јончић, шеф 
писарнице, контакт телефон 019/542-864.

Сви изрази, појмови и термини употребље-
ни у овом огласу у граматичком мушком 
роду, подразумевају природни и мушки и 
женски род лица на које се односи.

КРАГУЈЕВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић, Димитрија Михаиловића 1
тел. 034/510-115

Пословни секретар

Опис послова: прати извештаје и анали-
зе за потребе руководиоца; прикупља, 
уређује, припрема и контролише податке 
неопходне за израду налаза, извештаја 
и пројеката; правовремено прослеђује 
потребне информације руководиоцу, 
сарадницима или клијентима; прати и 
проучава законске прописе из области 
рада и пословања које покрива туристич-
ка организација, доставља их извршиоци-
ма, упознаје их са њиховом садржином и 
указује на њихову примену; израђује нор-
мативне и опште акте Туристичке органи-
зације и стара се и одговоран је за њихову 
примену, даје потребна тумачења закон-
ских прописа и општих аката директору, 
органима управљања и другим стручним 
радницима; израђује уговоре, споразуме, 
протоколе и друге видове писменог уобли-
чавања пословне сарадње и друге акте 
из делокруга рада; води коресподенцију 
по налогу директора; израђује службене 
белешке из делокруга рада; врши евиден-
цију састанака, рокова и обавеза директо-
ра; учествује у раду Туристичке организа-
ције у оквиру послова које обавља; обавља 
административно-техничке послове за 
потребе установе; обавља организационе, 
административне и опште послове веза-
не за припрему материјала и одржавања 
седница органа Туристичке организације; 
сарађује са одговарајућим институцијама, 
органима и установама ради унапређења 
правних послова и даје предлоге за уна-
пређење послова из делокруга Туристич-
ке организације; ради административне 
послове за јавне набавке; обавља и друге 
послове по налогу директора.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из 
научне области правних наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
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студијама, односно основним студијама у 
трајању од 4 године; познавање страног 
језика; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријава на јавни конкурс, са дока-
зима, подноси се препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Туристичка организа-
ција општине Кнић, 34240 Кнић, Димитрија 
Михаиловића 1 са назнаком „За јавни кон-
курс за пословног секретара“. Датум пре-
даје пошиљке пошти сматраће се датумом 
предаје пријаве по конкурсу. Пријава за 
јавни конкурс садржи: име и презиме кан-
дидата, датум и место рођења, адресу ста-
новања, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства и податке 
о посебним областима знања. Докази који 
се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
налили оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија); диплома / 
уверење о стеченом образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о радном 
искуству (оверена фотокопија радне књи-
жице и/или потврда послодавца); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично 
дело и да се против њега не води кривич-
ни поступак, не старије од 6 месеци; фото-
копију личне карте; биографију са контакт 
подацима; лекарско уверење. Јавни кон-
курс се објављује у листу” Послови” НСЗ - 
издање за целу Србију, на званичној интер-
нет презентацији Туристичке организације 
општине Кнић www.knicturizam.org.rs, и на 
огласној табли Туристичке организације 
општине Кнић. Рок за подношење прија-
ва је 10 дана од дана оглашавања јавног 
конкурса у листу “Послови”. Лице које је 
задужено за давање обавештења о конкур-
су: Драгица Илић, 034/510-115. Провера 
оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: Проверу знања 
и вештина кандидата чије су пријаве бла-
говремене, разумљиве, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази врши 
комисија у разговору са кандидатом, о 
чему ће кандидат благовремено бити оба-
вештен телефонским путем или електрон-
ском поштом. Неблаговремене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или овереној фотокопији, неће 
се узимати у разматрање и биће одбачене 
закључком Комисије против кога није доз-
вољена посебна жалба. Конкурс спроводи 
комисија - разговарајући са кандидатом и 
увидом у доказе. 

Реализатор промотивних активности 
у туризму

Опис послова: учествује у припреми 
плана и програма акција и активности 
промовисања из делокруга Туристич-
ке организације; реализује туристичку 
информативно пропагандну делатност од 
интереса за унапређење туризма; опре-
ма фото, видео и библиотечку документа-
цију и стара се о њој; организује припре-
му, штампу и дистрибуцију туристичког 
информативно пропагандног материјала за 
потребе туристичке организације; учест-
вује у изради месечних, периодичних и 
годишњих извештаја; ради на сајмовима 
туризма у земљи и иностранству; припре-
ма и прикупља податке, саставља упитни-
ке, врши анализу и других информација; 
прикупља информације за стварање базе 

података, израђује базу података; учест-
вује у изради програма развоја туризма и 
других планских аката; учествује у реали-
зацији културно забавне и туристичке мани-
фестације; предлаже мере за унапређење 
и развој свих видова туризма; врши деко-
рисање ентеријера и екстеријера за мани-
фестације, изложбе и друге скупове; 
обавља и друге послове по налогу дирек-
тора Туристичке организације.

УСЛОВИ: средње образовање (IV степен 
стручне спреме друштвеног смера), позна-
вање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријава на јавни конкурс, са дока-
зима, подноси се препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Туристичка органи-
зација општине Кнић, 34240 Кнић, Дими-
трија Михаиловића 1 са назнаком „За јавни 
конкурс реализатор промотивних актив-
ности у туризму“. Датум предаје пошиљке 
пошти сматраће се датумом предаје прија-
ве по конкурсу. Пријава за јавни конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, подат-
ке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним 
областима знања. Докази који се прилажу 
уз пријаву на јавни конкурс: извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија); Диплома/уверење о стеченом 
образовању (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о радном искуству (оверена 
фотокопија радне књижице и/или потврда 
послодавца); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак, не ста-
рије од 6 месеци; фотокопију личне карте; 
биографију са контакт подацима; лекар-
ско уверење. Јавни конкурс се објављује 
у листу” Послови” НСЗ - издање за целу 
Србију, на званичној интернет презента-
цији Туристичке организације општине 
Кнић www.knicturizam.org.rs, и на оглас-
ној табли Туристичке организације општи-
не Кнић.Рок за подношење пријава је 10 
дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у листу” Послови”. Лице које је задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Драги-
ца Илић, 034/510-115. Провера оспособље-
ности, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку: проверу знања и вештина 
кандидата чије су пријаве благовремене, 
разумљиве, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази врши комисија у 
разговору са кандидатом, о чему ће кан-
дидат благовремено бити обавештен теле-
фонским путем или електронском поштом. 
Неблаговремене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази у оригиналу 
или овереној фотокопији, неће се узима-
ти у разматрање и биће одбачене закључ-
ком комисије против кога није дозвољена 
посебна жалба. Конкурс спроводи комисија 
- разговарајући са кандидатом и увидом у 
доказе. 

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 102

тел. 034/617-0638

Записничар у звању референта

Опис послова: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске посло-

ве у предметима додељеним у рад судији 
код кога је распоређен, пише записнике, 
врши унос текстова по диктату и са дик-
тафонских трака, врши препис текстова 
и рукописа и израђује све врсте табела, 
у сарадњи са корисницима услуга кори-
гује унете податке, стара се о савременом 
обликовању текста, припрема и штампа 
завршене материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и 
преносу података, доступности материјала, 
исправности биротехничке опреме и рацио-
налном коришћењу канцеларијског и дру-
гог потрошног материјала, води уписник за 
евиденцију штампаних ствари и публика-
ција, води евиденцију о свом раду, ради и 
друге послове по налогу председника суда.

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

Судски извршитељ у звању 
референта

Опис послова: прима у рад предме-
те извршења, врши попис и одузимање 
покретних ствари у циљу принудне напла-
те потраживања, спроводи поступак напла-
те, врши продају пописаних ствари и даје 
налоге за исплату повериоца, обрађује 
предмете који су завршени, здружује 
повратнице, доставнице, поднеске и дру-
га писмена, даје обавештења странкама, 
обавља и друге послове предвиђене Суд-
ским пословником, обавља и друге послове 
по налогу председика суда и шефа писар-
нице. 

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спре-
ме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово рад-
но место.

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се у 
више обавезних фаза у којима се прове-
равају: опште функционалне компетен-
ције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

Провера општих функционалних ком-
петенција: Организација и рад државних 
органа Републике Србије (провера ће се 
вршити писаним путем - тест). Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избо-
ра из базе питања (у којој су обележени 
и тачни одговори), која је објављена на 
интернет презентацији Основног суда у 
Аранђеловцу. Пословна комуникација (про-
вера ће се вршити писменом симулацијом). 
Тест ће саставити Комисија методом слу-
чајног избора из базе питања. Кандидати 
ће решавати тест из постављених задатака 
који ће бити слични задацима објављеним 
на интернет презентацији Основног суда у 
Аранђеловцу. Дигитална писменост (прове-
ра ће се вршити решавањем задатака прак-
тичним радом на рачунару). Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора 
из базе задатака. Кандидати ће решава-
ти задатке који ће бити слични задацима  
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објављеним на интернет презентацији 
Основног суда у Аранђеловцу. Напомена: 
у погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведе-
них области на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције „дигитална писменост”, нео-
пходно је да уз образац пријаве (уредно и 
у потпуности попуњен у делу рад на рачу-
нару*), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији. Конкурсна 
комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо 
тестовне провере, односно Комисија може 
одлучити да се кандидату ипак изврши 
провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције 
на нивоу који је неопходан за обављање 
послова на радном месту. Провера сваке 
од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата. Кан-
дидати који су освојили један бод у прове-
ри одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Међу кандидатима врши се 
провера посебних функционалних компе-
тенција и то:

За радно место записничар у звању рефе-
рента: Посебна функционална компетен-
ција -познавање прописа Закона о држав-
ним службеницима, Судски пословник и 
Закона о општем управном поступку- про-
вера ће се вршити писаним путем - тест. 
Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови - 
познавање канцеларисјког пословања, про-
вера ће се вршити усменим путем - разго-
вор са кандидатом. Посебна функционална 
компетенција - у области административ-
ни послови- познавање метода и техника 
прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података- провера ће се 
вршити усменим путем.

За радно место судски извршитељ у звању 
референта: Посебна функционална ком-
петенција -познавање прописа Закона о 
државним службеницима, Судски послов-
ник и Закона о извршењу и обезбеђењу- 
провера ће се вршити писаним путем - 
тест. Посебна функционална компетенција 
у области рада административни послови 
- познавање канцеларијског пословања, 
провера ће се вршити усменим путем - раз-
говор са кандидатом. Посебна функционал-
на компетенција - у области рада послови 
извршења- знање и вештине потребне за 
примену материјалних и процесних про-
писа из области извршења и поседовање 
вештина комуникације и решавања спор-
них ситуација у поступцима принудног 
извршења- провера ће се вршити усменим 
путем.
Писани тест се састоји од 15 питања са 
више понуђених одговора. Кандидати 
одговарају на питања заокруживањем јед-
ног од понуђених одговора. Свако брисање 
или исправка датог одговора сматра се као 
нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту 
служи недозвољеним средствима, Комисија 
ће удаљити кандидата са теста. У том слу-

чају сматра се да кандидат није положио 
тест. Време за израду теста је 60 (шезде-
сет) минута. Материјал за припрему канди-
дата може се наћи на интернет презента-
цији суда.
Разговор са кандидатом захтева да се у 
усменом облику да предлог решења одређе-
ног задатка које је типично за обављање 
послова радног места. Време за припрему 
задатка је 30 (тридесет) минута

Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција и то: 
управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет, вршиће се 
путем упитника од стране дипломираног 
психолога.

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
свим радним местима и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се 
путем интервјуа са Комисијом (усмено).

Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос се заснива на неодређено време 
у Основном суду у Аранђеловцу, Књаза 
Милоша 102.

Општи услови: држављанство Републике 
Србије, да учеснику конкурса није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест 
месеци; да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учесник 
конкурса има прописану стручну спрему 
и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места.

Датум оглашавања и рок за подно-
шења пријава на конкурс: Датум огла-
шавања: 09.11.2022. године Јавни конкурс 
је оглашен на огласној табли Основног 
суда у Аранђеловцу, на интернет презен-
тацији Основног суда у Аранђеловцу, на 
интернет презентацији службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношења пријава на 
конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - пуб-
ликација „Послови”. Последњи дан рока за 
подношења пријава је 18.11.2022. године. 
Пријава на конкурс врши се на Образцу 
пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Основног суда у Аранђеловцу. 
Уредно попуњен, одштампан и потписан 
Образац пријаве подноси се непосредно у 
Основном суду у Аранђеловцу, ул. Књаза 
Милоша бр. 102, први спрат канцеларија 
бр. 25 или путем поште на исту адресу 
са назанком „пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног мес-
та”. Прилком предаје пријаве на конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што комисија састави 
списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. 

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

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посеб-
них функционалннх компетенција, 
пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом: биографија са наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; 
исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења, уговори и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство); 
потврда да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из 
радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу; оригинал уверење 
издато од стране надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак, не старије од шест месеци; оригинал 
уверење да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од шест месеци; 

Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника. Као доказ 
се могу шприложити фотокопије докумен-
тата које су оверене пре 01.03.2017. годи-
не, у Основним судовима, односно општин-
ским управама. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача. Диплома којом се 
потврђује стручна спрема, а која је стечена 
у иностранству мора бити нострификована. 

Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли фазу провере 
посебних функционалних компетенција, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом, 
позивају се да у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се предају непосредно на напред 
наведену адресу суда или се достављају 
путем поште са назнаком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије  
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су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, 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 у просторијама Основног суда у 
Аранђеловцу, Књаза Милоша 102. Кандида-
ти ће о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе) које наведу у својим обрасцима 
пријаве. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Канди-
дати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или е-маил адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве. 

Лице задужено за давање обаве ште-
ња о конкурсу: Јелена Догањић, адми-
нистративно-технички секретар, контакт 
телефон 034/617-0638 или зграда суда, 
Аранђеловац, Књаза Милоша 102, први 
спрат канцеларија бр. 25.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима / уверење о положеном пра-
восудном испиту, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак и 
уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама (члан 103 став 3). Потребно је 
да кандидат у делу Изјава *, у Обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених 
евиденција. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве 
Комисија ће одбацити решењем. Сагласно 
члану 9. Закона о државним службеници-
ма, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција. Јавни конкурс спро-
води конкурсна Комисија именована одлу-
ком председника Основног суда у Аранђе-
ловцу. Обавештавају се учесници конкурса 
да ће се документација враћати искључиво 
на писани захтев учесника. Основни суд у 
Аранђеловцу не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, пола, вере, нацио-
налности и етничког порекла или инвали-
дитета. Конкуренција се заснива на квали-
тету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови 
који су у овом огласу изражени у граматич-
ком мушком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола. Овај оглас 
објављује се на огласној табли и интернет 
презентацији Основног суда у Аранђело-
вцу, на порталу е-управе, на интернет пре-

зентацији Службе за управљање кадрови-
ма, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Образац пријаве на конкурс за 
сва радна места, може се преузети на зва-
ничној интернет презентацији Основног 
суда у Аранђеловцу. 

ЛЕСКОВАЦ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање 
радних места у Управи за извршење кри-
вичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-
12267/2021 од 27. децембра 2021. године, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Министарство правде - Управа за извр-
шење кривичних санкција, Немањина 
22-24, Београд. 

Радна места којe се попуњавају: 

II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЛЕСКОВЦУ

1. Лекар опште медицине 
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области Медицинске науке на ака-
демским интегрисаним, специјалистичким 
студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, положен државни 
стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите и најмање три године 
радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

2. Стоматолошки техничар
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, меди-
цинске струке, одсек стоматолошки тех-
ничар, положен државни стручни испит 
или стручни испит у области здравствене 
заштите и најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту. 

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-

шењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

3. Медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању референт
3 извршиоца

Услови: завршена средња школа, меди-
цинске струке - смер за медицинске тех-
ничаре, положен државни стручни испит 
или стручни испит у области здравствене 
заштите и најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: знање из Закона о извр-
шењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

4. Инструктор пекар
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, пекар-
ске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и ве- 
 штине које се проверавају у изборном 
поступку: знање из Закона о извршењу 
кривичних санкција - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор 
са кандидатима.

Место рада: 16000 Лесковац, Улица 6. 
септембар број 2.

III Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству (у прија-
ви назначити редни број радног места из 
текста конкурса као и назив радног мес-
та за које се конкурише, име и презиме, 
датум и место рођења, јединствени матич-
ни број грађана, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме про-
писане за радно место на које се конкури-
ше, са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс, пријава мора да буде својеруч-
но потписана) - заједничко за сва радна  
места;
- оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству-заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених-заједничко за 
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема за 
стручну спрему која је наведена у условима 
за радно место - заједничко за сва радна 
места;
- оригинал или оверена фотокопија уве-
рења из суда да се против кандидата не 
води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности  
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(не старије од 30 дана) - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство у струци) - заједничко 
за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту - 
за радно место под редним бр. 4;
- оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту 
или стручном испиту у области здравстве-
не заштите -за радна места под редним бр. 
1, 2, и 3;
(У складу са чланом 101 Закона о држав-
ним службеницима државни стручни испит 
нису дужни да полажу државни службени-
ци који су здравствени радници или здрав-
ствени сарадници у Управи за извршење 
кривичних санкција, који су у обавези да 
полажу или су положили стручни испит у 
области здравствене заштите); 
- оригинал или оверена фотокопија потвр-
де да кандидату раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа, 
издата од стране државних органа у коме 
је учесник јавног конкурса био у радном 
односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да 
ли ће сама прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учинити уместо ње - зајед-
ничко за сва радна места;
Наведену изјаву могуће је преузети на 
интернет презентацији Министарства 
правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/
konkursi.php

Документа о чињеницама о којиме се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
испиту за рад у државним органима / уве-
рење о положеном правосудном испиту. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињеница-
ма неопходним за одлучивање о којима се 
води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да доста-
ви уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег 
и бржег спровођења изборног поступка. 

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављан-

ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). 

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

Сви докази прилажу се на српском јези-
ку, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и 
оверени од стране овлашћеног судског 
тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора 
бити нострификована.

IV Општи услови: Чланом 45 став 1 Зако-
на о државним службеницима прописано 
је да као државни службеник може да се 
запосли пунолетан држављанин Републике 
Србије који има прописану стручну спре-
му и испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у државном органу, ако му 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест м есеци.

Посебни услови: Чланом 253 став 4 Зако-
на о извршењу кривичних санкција пропи-
сано је да се у радни однос не може при-
мити лице које је осуђено због кривичног 
дела које се гони по службеној дужности, 
лице против кога се води кривични посту-
пак за кривично дело које се гони по служ-
беној дужности, лице које је осуђено на 
безусловну казну затвора у трајању дужем 
од три месеца и лице за које, у складу са 
прописима којима је уређено вршење без-
бедносних провера, постоје безбедносне 
сметње.

V Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

VI Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Cа канди-
датима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вред-
нују у изборном поступку спровешће се у 
просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног 
поступка кандидати ће бити обавештени 
телефоном или телеграмом, на контакте 

(бројеве телефона или адресе) које наведу 
у својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе прија-
ве: Министарство правде, Управа за извр-
шење кривичних санкција, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

VIII Лица задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Биљана Станишић 
и Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-
305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

IX Трајање радног односа: За наведе-
на радна места радни однос се заснива 
на неодређено време.

НАПОМЕНЕ:
У складу са чланом 45 став 2 Закона о 
државним службеницима као државни служ-
беник на извршилачком радном месту може 
да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року утврђеном овим законом.
У складу са чланом 102 став 1 Закона о 
државним службеницима државни службе-
ник на пробном раду који је радни однос 
засновао на неодређено време и државни 
службеник који је засновао радни однос на 
неодређено време, а који нема положен 
државни стручни испит полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. 
Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за сва-
ко радно место на које конкуришу у који-
ма наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. 
Управа за извршење кривичних санкција 
ће службеним путем вршити безбедносну 
проверу, у складу са чланом 254 Закона о 
извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се доку-
ментација враћати искључиво уз писмени 
захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Министарства правде: www.
mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на 
огласној табли Управе за извршење кри-
вичних санкција, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

НОВИ СА Д

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ 
ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Фрушкогорска 1

e-mail: hr@ivi.ac.rs

Старији стручни сарадник у области 
јавних набавки

Опис послова и радних задатака радног 
места: припрема годишњи план јавних 
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набавки, измене и допуне годишњег пла-
на јавних набавки и израђује документе 
за њихово усвајање; прикупља, уређује, 
припрема и контролише податке неоп-
ходне за спровођење набавки и спроводи 
јавне набавке; спроводи стручне анали-
зе, проучава тржиште и предлаже мере 
за унапређење послова набавки; учест-
вује у поступцима јавних набавки као члан 
комисије, односно самостално спроводи 
поступке у складу са законом; прави план 
праћења и реализације извршења уговора; 
припрема уговоре, извештаје и води еви-
денције из области свог рада; прикупља и 
обрађује податке о потребама за добрима, 
услугама и радовима у циљу спровођења 
јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује; прикупља податке за израду 
стручних анализа и извештаја из области 
јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује; израђује документацију у 
поступцима јавних набавки; контролише 
формалну исправност документације у 
поступцима јавних набавки; води евиден-
ције о закљученим уговорима у поступцима 
јавних набавки и набавки на које се закон 
не примењује и прати извршење у складу 
са важећим прописима; води друге евиден-
ције у складу са прописима; обавља и дру-
ге послове по налогу директора Института 
и руководиоца Службе.

УСЛОВИ: научна / стручна област: правне, 
економске или техничко-технолошке науке; 
стручна спрема: VI; звање: није потребно; 
радно искуство: 3 године. Посебна знања: 
знање рада на рачунару; положен струч-
ни испит за службеника за јавне набавке, у 
складу са законом; напредно знање енглес-
ког језика.

ОСТАЛО: приложити: својеручно потпи-
сану пријаву за заснивање радног односа 
(навести позицију за коју се конкурише 
и датум објављивања конкурса); радну 
биографију; оверене фотокопије диплома 
и сертификата релевантних за позицију 
за коју се конкурише, за дипломе стече-
не у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошкол-
ске исправе; фотокопирану (уколико је 
без чипа) или очитану личну карту; уве-
рење надлежног суда да против лица није 
покренут кривични поступак, нити да је 
покренута истрага, не старије од 6 месеци; 
уверење о некажњавању издато од стра-
не МУП-а, не старије од 6 месеци. Рок за 
пријаву кандидата на конкурс је 10 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати поштом у затвореној 
коверти на адресу: Истраживачко-развој-
ни институт за вештачку интелигенцију 
Србије, Поштански преградак 41, 21125 
Нови Сад, са назнаком “Конкурс за пози-
цију старији стручни сарадник у области 
јавних набавки”. Комисија ће разматрати 
само благовремено пристигле пријаве. Кан-
дидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација и додатне 
провере знања, вештина и компетенција од 
значаја за радно место из конкурса. Прове-
ра ће се извршити прегледом документа-
ције, а затим разговором са кандидатима 
који су послали уредну документацију и 
који испуњавају услове прописаним кон-
курсом. Очекује се да ће провера оспо-
собљености, знања и вештина, односно 
компетенција кандидата започети 10 рад-
них дана након завшетка конкурса. Одлу-

ка о избору кандидата донеће се у року 
од 30 дана од дана истека за подношење 
пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 
сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Истра-
живачко-развојни институт за вештачку 
интелигенцију Србије. Контакт e-mail за 
додатна питања: hr@ivi.ac.rs.

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Сутјеска 3

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Основни суд у Новом Саду, Нови Сад, 
улица Сутјеска број 3

II Радна места која се попуњавају: 

1. Извршилачко радно место 
судијски помоћник - виши судијски 

сарадник, звање самостални 
саветник

5 извршилаца

Опис послова: Помаже судији у раду, 
израђује нацрте судских одлука, проуча-
ва правна питања, судску праксу и правну 
литературу, израђује нацрте правних схва-
тања, поступа у парничним, ванпарничним 
и извршним предметима у складу са про-
цесним законима из тих материја, врши и 
друге послове самостално или под надзо-
ром и по упутствима судије и председника 
суда.

Услови: Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету, две 
године радног искуства у правној стру-
ци након положеног правосудног испита, 
познавање рада на рачунару и потребне 
компетенције за рад за ово радно место.

2. Извршилачко радно место 
записничар, звање референт

10 извршилаца

Опис послова: по годишњем распореду 
послова обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад судији 
и судијском помоћнику код кога је распо-
ређен, пише записнике на суђењима, пози-
ве за рочишта, доставнице и повратнице 
и обавља послове по диктату код судије, 
сачињава списак предмета за рочишта 
и истиче их на огласну таблу, доставља 
извештај са суђења у судску управу уз еви-
денцију начина решавања предмета, води 
рачуна о уредности предмета, попуњава 
обрасце, решења о кажњавању сведока, 
наредбе за привођење, решење о исплати 
трошкова сведоцима, вештацима и судија-
ма поротницима, попуњава статистичке 
листове и поступа по наредби судије, по 

потреби дежура са судијом ради увиђаја, 
обавља и друге послове по налогу пред-
седника суда, судије или секретара суда.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме друштвеног, природног или технич-
ког смера, најмање 2 године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактило-
графа I класе, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово рад-
но место.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се про-
веравају опште функционалне компетен-
ције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

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

1. Провера општих функционалних 
компетенција: 
- организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити 
писаним путем - тест); 
- дигитална писменост (провера ће се 
вршити решавањем задатака практичним 
радом на рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се 
вршити писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције “дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције “дигитална писме-
ност”, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *рад на рачунару), достави и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Провера сваке од општих функцио-
налних компетенција не може трајати дуже 
од једног сата. Кандидати који су освоји-
ли један бод у провери одређене компе-
тенције, искључују се из даљег изборног 
поступка. Информације о материјалу за 
припрему кандидата за проверу опште 
функционалне компетенције “Организација 
и рад државних органа Републике Србије” 
могу се наћи на интернет презентацији 
суда.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Међу кандидатима врши 
се провера посебних функционалних ком-
петенција:

За радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник: 
Посебна функционална компетенција у 
области рада судска управа - познавање 
материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда - провера ће 
се вршити писаним путем - тестом.
Посебна функционална компетенција за 
радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник - поседовања знања и 
вештина за израду нацрта судских одлука и 
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других аката - провера ће се вршити писа-
ним путем - тестом.
Посебна функционална компетенција за 
радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник - вештине презентације, 
вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима - провера ће се 
вршити усменим путем - разговор са кан-
дидатом.

За радно место записничар: 
Посебна функционална компетенција у 
области рада дактилобиро - познавање 
прописа релевантних за надлежност и 
организацију рада суда - провера ће се 
вршити писаним путем - тестом.
Посебна функционална компетенција за 
радно место записничар - познавање про-
писа: Судски пословник, Закон о општем 
управном поступку, Закон о државним 
службеницима и Закон о раду- провера ће 
се вршити писаним путем - тестом.
Посебна функционална компетенција 
за радно место записничар - познавање 
подзаконских аката, интерних процеду-
ра и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места записни-
чара-провера ће се вршити усменим путем 
- разговор са кандидатом. 

Писани тест се састоји од 15 питања са 
више понуђених одговора. Кандидати одго-
варају на питања заокруживањем једног од 
понуђених одговора. Време за израду тес-
та је 45 (четрдесет пет) минута. Кандидат 
може на свако питање дати, односно зао-
кружити само један одговор. Свако бри-
сање или исправка датог одговора сматра 
се као нетачан одговор. Ако се кандидат 
на тесту служи недозовољеним средствима 
(коришћење уџбеника, бележака, мобил-
них телефона, преписивање и др.) коми-
сија ће удаљити кандидата са теста. У том 
случају сматра се да кандидат није поло-
жио тест. 

Разговор са кандидатом захтева да се 
у усменом облику да предлог решења 
одређеног задатака који је типичан за 
обављање послова радног места. Време за 
припрему задатака је 15 (петнаест) минута.

Мерила која ће бити коришћена за вред-
новање функционалних компетенција 
путем разговора са кандидатима су сле-
дећа: стручна заснованост, аналитичност, 
систематичност, прецизност и тачност у 
навођењу података и јасноћа у изношењу 
личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: 
Провера понашајних компетенција и то: 
управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријен-
тација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет, вршиће се 
од стране дипломираног психолога путем 
упитника.

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

IV Врста радног односа и место рада: 
Радни однос се заснива на неодређено вре-

ме у Основном суду у Новом Саду. Место 
рада: Нови Сад, Сутјеска 3.

V Општи услови за рад на радном ме сту:  
да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; да учеснику кон-
курса није раније престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора у трајању 
од најмање шест месеци.

VI Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум огла-
шавања: 09.11.2022. године. Јавни конкурс 
је оглашен на огласној табли Основног 
суда у Новом Саду, на интернет презен-
тацији Основног суда у Новом Саду и на 
интернет презентацији и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 (осам) дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање - публикацији 
“Послови”. Последњи дан рока за подно-
шење пријава је 17.11.2022. године.

VII Пријава на конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Основног суда у Новом 
Саду www.ns.os.sud.rs 

Уредно попуњен, одштампан и потписан 
Образац пријаве подноси се непосредно 
у Основном суду у Новом Саду, Нови Сад, 
улица Сутјеска број 3, канцеларија број 
255 (2. спрат зграде правосудних органа), 
административно техничком секретару суд-
ске управе или путем поште на исту адресу 
са назнаком “Пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места - 
Су V-35-289/22”.

Свака пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносиоци прија-
ве на конкурс ће о додељеној шифри бити 
обавештени у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначен за дос-
таву обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазу прове-
ре посебних функционалних компе-
тенција, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: биографија; потврда о доса-
дашњем радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са 
којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија - доказ о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; кандидати са положеним 
правосудним испитом оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту (за пријаве за радно 
место судијски помоћник-виши судијски 

сарадник); оригинал или оверена фотоко-
пија-доказ о положеном испиту за дакти-
лографа I класе (за пријаве за радно место 
записничар); потврда да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издата од стране 
државног органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу; оригинал 
уверење да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 (шест) 
месеци, издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци; 2 примерка 
обрасца 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 учи-
нити уместо њих. 

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона 
о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник РС” бр. 18/2016) прописано 
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 изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама. 
Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месе-
ци. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
(образац 1 или 1а) којом се опредељује за 
једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. 
Обрасци 1 и 1а могу се преузети на интер-
нет презентацији Основног суда у Новом 
Саду у оквиру обавештења о конкурсу. 
Попуњене изјаве је неопходно доставити 
уз напред наведене доказе.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицима, 
пријемним канцеларијама основних судова 
односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. Сви дока-
зи прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

IX Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли фазу провере 
посебних функционалних компетенција, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом, 
позивају се да у року од 5 (пет) радних 
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дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкур-
сном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се предају непосредно на напред 
наведену адресу суда или достављају 
путем поште на напред наведену адресу 
суда са назнаком “За јавни конкурс”.

X Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, 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 у просторијама Основног суда 
у Новом Саду, Нови Сад, улица Сутјеска  
број 3.
Кандидати ће о датуму и времену бити 
обавештени на контакте (бројеве телефо-
на или е-маил адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве. Изборни поступак ће 
започети по истеку рока за подношење 
пријава.
Кандидати који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или е-маил адресе) 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

XI Лица задужена за давање обаве ште-
ња о конкурсу: Драгана Ђогић и Та тјана 
Мисирача, контакт телефон: 021/4876-100, 
локал 395, или зграда правосудних органа у 
Новом Саду, улица Сутјеска број 3, канцела-
рија број 256 (2. спрат).

Напомене: Документа о чињеницама о 
којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном 
правосудном испиту и уверење да кан-
дидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку (“Сл. гласник РС”, број 
18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их 
прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама (члан 103 став 3).

Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве Конкурсна 
комисија ће одбацити решењем.
Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, 
али је дужно да га положи у прописаном 
року. 
Положен државни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. 
Пробни рад је обавезан за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном 
органу.

Пробни рад за радни однос на неодређено 
време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који 
је засновао радни однос на неодређено 
време и државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време, а 
који нема положен државни стручни испит, 
дужан је да положи државни стручни испит 
у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа.
Доказ о здравственој способности дос-
тављају само кандидати који буду иза-
брани.
Сагласно члану 9. Закона о државним 
службеницима прописано је да су кандида-
тима при запошљавању у државни орган, 
под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована одлуком председника Осно-
вног суда у Новом Саду.
Обавештавају се учесници конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Основни суд у Новом Саду не врши дискри-
минацију на основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се засни-
ва на квалитету и отворена је за све који 
испуњавају прописане услове. Сви изрази 
и појмови који су у овом огласу изражени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Основног суда у Новом Саду 
www.ns.os.sud.rs, на огласној табли 
Основног суда у Новом Саду и на интер-
нет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља- 
вање.
Образац пријаве на конкурс за свако рад-
но место, може се преузети на званичној 
интернет презентацији Основног суда у 
Новом Саду www.ns.os.sud.rs.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ 
12000 Пожаревац, Трг Стевана Максимовића 1

Записничар на неодређено време  
у звању референта

Опис послова: обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у 
рад судији, пише по диктату записнике 
на суђењима, позиве за рочишта, одлуке 
и друга писмена по диктату, доставнице и 
повратнице, даје на експедицију наведе-
на писмена и констатује у списима и елек-
тронском уписнику њихову експедицију, 
сачињава списак предмета за рочишта и 
истиче га, води евиденцију о одржаним 
и неодржаним рочиштима, води рачуна о 
уредности списа, уноси податке предвиђе-
не Судским пословником у електронском 
уписнику, стара се о чувању и преносу 
података, води попис списа, обавља и дру-
ге послове по налогу председника суда или 
судије код кога је тренутно распоређен и 
по налогу шефа дактилобироа. У погледу 
обезбеђења замене одсутног записничара, 
поступа по налозима шефа дактилобироа.

УСЛОВИ: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две године радног 
искуства у струци, положен испит за дакти-

лографа IА или IБ класе, положен државни 
испит (као државни службеник на изврши-
лачком радном месту може да се запосли и 
лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужан да га положи у року 
утврђеном Законом о државним службени-
цима, а све сходно одредби члана 45, 100, 
102 и 130 Закона о државним службеници-
ма), познавање рада на рачунару и потреб-
не компетенције за ово радно место.

Експедитор поште на неодређено 
време у звању референта 

2 извршиоца

Опис послова: ради на експедицији судске 
поште; требује марке и одговара за пра-
вилно руковање истим; заводи пошту кроз 
књигу достављача, књигу за доставу поште 
у месту и предајну књигу поште код ПТТ 
(књигу за обичну пошту и књигу за пре-
поручену пошиљку); врши доставу судских 
писмена странкама и другим учесницима 
у судским поступцима у складу са одред-
бама процесних закона; доноси судску 
пошту, врши предају и пријем поште, дос-
тавља и пошту између зграда суда као и у 
самој згради суда; по потреби дежура ради 
доставе писмена која су по својој природи 
хитна; обавља и друге послове по налогу 
председника суда, секретара суда, управи-
теља писарнице и шефа писарнице.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког сме-
ра, најмање две године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит 
(као државни службеник на извршилач-
ком радном месту може да се запосли и 
лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужан да га положи у року 
утврђеном Законом о државним службени-
цима, а све сходно одредби члана 45, 100, 
102 и 130 Закона о државним службеници-
ма) и потребне компетенције за ово радно  
место. 

Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају и услове за заснивање рад-
ног односа прописане чланом 24 и 26. 
Закона о раду („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18) и чланом 45. став 1 Закона о држав-
ним службеницима. Као државни службе-
ник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има 
прописану стручну спрему и испуњава 
остале услове одређене законом, другим 
прописом и правилником у унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
државном органу, ако му раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Према члану 9. став 1 и 
2 Закона о државним службеницима, при 
запошљавању у државни орган кандидати-
ма су под једнаким условима доступна сва 
радна места, а избор кандидата врши се на 
основу провере компетенција. Место рада: 
Основни суд у Пожаревцу - Судска једини-
ца у Кучеву, ул. Жике Поповића број 31, 
12240 Кучево. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: Прибављање доказа о чињени-
цама које су неопходне за одлучивање: 
Чланом 103. став 3. Закона о опште управ-
ном поступку („Службени гласик Републике 
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Србије”, број 18/16 и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је 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 странка у року не поднесе личне 
податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се смат-
рати неуредним (члан 59. став (2) овог 
закона). Сагласно наведеном, Основни суд 
у Пожаревцу - конкурсна комисија ће при-
бавити доказе о чињеницама о којима се 
води службена евиденција: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге 
рођених, осим уколико кандидат изричито 
изјави да ће наведене податке прибавити 
сам. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву сам, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног 
поступка. Кандидати пријаву подносе на 
обрасцу који се може преузети на интернет 
презентацији - сајту суда на веб адреси: 
www.po.os.sud.rs, или непосредно у прос-
торијама Судске управе Основног суда у 
Пожаревцу на адреси Пожаревац, Трг Сте-
вана Максимовића број 1, а пријава садржи 
и податке о начину прибављања података 
из службених евиденција (кандидат се 
опредељује да ли ће сам прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега); уз пријаву кандидати подно-
се: - оригинал или оверену фотокопију 
доказа о стеченом образовању и положе-
ном државном испиту (уколико исти имају), 
- оригинал или оверену фотокопију испра-
ва којима се доказује тражено радно иску-
ство (потврде, решења, уговори и друга 
акта из којих се види на којим пословима и 
са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство), - уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), - потврду да кан-
дидату није престао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из 
радног односа коју издаје државни орган у 
коме је кандидат био у радном односу 
(подносе само кандидати који су били у 
радном односу у другом државном органу), 
- уверење да против лица није покренут 
кривични поступак, нити истрага, - серти-
фикат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исти). 
Потребно је да кандидати пријаву потпишу 
својеручно. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским 
управама које послове овере обављају као 
поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама 
(осим уверења о неосуђиваност и уверења 
да се не води поступак, које не може да 
буде старије од 6 месеци). Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Све доказе 
кандидат може доставити уз пријаву сам, а 

у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Рок за подношење 
пријава: Рок за подношење пријава на 
оглас са кратком биографијом и одгова-
рајућом документацијом је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана када је јав-
ни конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља-
вање. Кандидати пријаве на оглас подносе 
на адресу: Основни суд у Пожаревцу, Трг 
Стевана Максимовића број 1, лично или 
препорученом пошиљком, са назнаком „За 
конкурс за пријем на радно место експеди-
тора поште - не отварати”, „За конкурс за 
пријем на радно место записничар - не 
отварати”. Лица која су задужена за 
давање обавештења о конкурсу: Алексан-
дар Б. Стојадиновић, секретар Основног 
суда у Пожаревцу, контакт телефон: 
012/544-090, локал 124, Маја Грубјешић, 
судијски помоћник, контакт телефон: 
012/544-090, локал 124 Сходно Правилнику 
о саставу конкурсне комисије, начину про-
вера компетенција, критеријумима и мери-
лима на избор на извршилачка радна места 
у судовима и јавним тужилаштвима („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 30/19 
од 25.04.2019. године), у изборном поступ-
ку комисија ће проверавати: Стручну оспо-
собљеност кандидата конкурсна комисија 
вреднује у изборном поступку, оцењујући 
испуњеност услова према тексту огласа, 
усаглашеном са описом радног места у 
Правилнику о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Основном 
суду у Пожаревцу. Изборни поступак спро-
води се у следећим фазама у којима се 
проверавају: 1. опште функционалне ком-
петенције, 2. посебне функционалне ком-
петенције, 3. понашајне компетенције, 4. 
интервју. У изборном поступку комисија ће 
проверити опште функционалне компетен-
ције: „организација и рад државних органа 
Републике Србије”; „дигитална писменост”; 
„пословна комуникација”. Компетенција 
„организација и рад државних органа Репу-
блике Србије” биће проверена путем теста 
са питањима затвореног типа, који канди-
дати решавају обележавањем једног од 
више понуђених одговора. Тест сачињава 
комисија методом случајног избора из базе 
питања затвореног типа, која ће бити 
објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожаревцу. Компетенција 
„дигитална писменост” биће проверена 
решавањем задатака практичним радом на 
рачунару, а тест сачињава комисија мето-
дом случајног избора из базе задатака 
затвореног типа. Кандидати који су, у скла-
ду са огласом о конкурсу, приложили одго-
варајући сертификат, потврду или други 
писани доказ о поседовању ове компетен-
ције се не проверавају. Компетенција 
„Пословна комуникација” проверава се 
писменом симулацијом. Симулација (сту-
дија случаја) захтева да се у писменом 
облику на предлог решења одређеног 
задатка које је типично за обављање 
послова на радном месту. Провера се 
обавља у папирној форми. Задатак сачиња-
ва Комисија методом случајног избора из 
базе питања затвореног типа. Међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција у 
изборном поступку провериће се и посебне 
функционалне компетенције, писменим 
тестом, ради провере потребних компетен-
ција за рад на овом радном месту у складу 
са Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Основном 
суду у Пожаревцу, и усменим разговором 
са кандидатом - односно писаним реша-
вањем задатка који је типичан за радно 
место за које је расписан конкурс (члан 18. 
Правилника, односно члан 37, 38. и 39. 
Уредбе), у оквиру којих ће се извршити 
провере за конкретно радно место. Коми-
сија ће сачинити тест од по 15 питања и 
три задатка најкасније 24 сата пре почетка 
провере, од којих ће методом случајног 
избора изабрати тест и задатак који ће 
решавати сви пријављени кандидати. По 
провери општих и посебних функционал-
них компетенција у изборном поступку про-
вериће се и понашајне компетенције, и то: 
„управљање информацијама”, „управљање 
задацима и остваривање резултата”, 
„оријентација ка учењу и променама”, 
„изградња и одржавање професионалних 
односа” и „савесност, посвећеност и инте-
гритет”. Провера ће бити извршена интер-
вјуом базираном на компетенцијама. Про-
веру понашајних компетенција на бази 
интервјуа обавиће процењивачи, односно 
дипломирани психолози које ће ангажова-
ти комисија. Сходно члану 23. Правилника 
након интервјуа, дипломирани психолог ће 
извршити вредновање понашајних компе-
тенција у складу са чланом 25. Правилни-
ка. Након провере понашајних компетен-
ција Комисија обавља усмени интервју са 
кандидатима ради процене мотивације за 
рад на радном месту и прихватања вредно-
сти државних органа. О датуму и месту за 
сваку од наведених фаза поступка, канди-
дати ће бити благовремено обавештени, с 
тим да прва од предвиђених провера 
(опште функционалне компетенције) биће 
у што краћем року заказана, одмах након 
подношења пријава и формирања листе 
кандидата. 

Напомене: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве и непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази (оверене фотокопије или 
оригинал), конкурсна комисија ће одба-
цити, сходно одредби члана 55. Закона о 
државним службеницима. Кандидат који 
не испуни унапред одређено мерило за 
проверу одређене компетенције или се не 
одазове на позиве да учествује у провери 
једне компетенције, обавештава се да је 
искључен из даљег тока изборног поступ-
ка, сходно одредби члана 24 Уредбе. Кан-
дидат који у року од 5 радних дана од дана 
пријема обавештења не достави доказе 
који се прилажу у изборном поступку, пис-
мено се обавештава да се искључује из 
даљег дела изборног поступка због недос-
тављања доказа, сходно одредби члана 
26. став 5. Уредбе. Сви докази прилажу се 
на српском језику, односно уколико су на 
страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача. Диплома којом се 
потврђује стручна спрема, а која је стече-
на у иностранству, мора бити нострифико-
вана. Обавештавају се учесници јавног 
конкурса да ће документација бити враће-
на искључиво на писмени захтев учесника. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком граматичком роду односе се 
без дискриминације и на особе женског 
пола. Овај оглас објављује се на интернет 
презентацији Основног суда у Пожаревцу, 
на порталу е-управе, на огласној табли 
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суда, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Трговина и услуге

АУТО КУЋА ФРАНЦУЗ ДОО 
ЈАГОДИНА

Крагујевац, Миодрага Влајића Шуке 10
тел. 063/1143-091

e-mail: nemanja.markovic@akfrancuz.rs

Аутомеханичар

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, 
без обзира на занимање; пожељно радно 
искуство на истим или сличним послови-
ма; возачка дозвола Б категорије, основно 
познавање електрике (струја и дијагнос-
тички уређај); спремност на усавршавање. 
Услови рада: само прва смена, слобод-
на недеља. Заинтересовани кандидати 
своју радну биографију треба да доставе 
послодавцу на e-mail: nemanja.markovic@
akfrancuz.rs или могу да се јаве на кон-
такт телефон: 063/114-3091, најкасније до 
27.11.2022.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СОМБОР
ВЕЉКО ГУБЕРИНИЋ

25000 Сомбор  
Венац војводе Живојина Мишића 4

тел. 064/9331-122
е-mail: javniizvršiteljsombor@gmail.com

Дипломирани правник  
- помоћник јавног извршитеља

УСЛОВИ: дипломирани правник / мастер; 
основна информатичка обука. 

Помоћник јавног извршитеља  
за административне послове

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен стручне спреме 
- администратори, правници, економисти; 
основна информатичка обука. 

ОСТАЛО: слање пријаве за посао мејлом. 
Рок за пријаву је 30 дана.

MEDICO PHARM SERVIS
Лештане, Кружни пут 36

тел. 063/229-395
e-mail: dejan.konatar@medicopharm.com

Референт продаје
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гиман-
зија, економски или фармацеутски техни-
чар; знање рада на рачунару MS Office, 
енглески почетни ниво.

“PROFI TEAM PLUS” DOO
11070 Нови Београд  

Бежанијских илегалаца 3
тел. 069/2091-963

Контролор Бус плус-а
30 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
којем занимању. Пријаве слати на e-mail: 
dragan.colic@profiteamplua.rs у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

СЛОДЕС ДОО
11090 Београд, Борска 92ф

тел. 011/3593-372
e-mail: administracija@slodes.rs

Козметичар

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спре-
ме, у наведеном занимању. Рад у смена-
ма. Јављање кандидата на контакт тел. 
011/3593-372 и e-mail адресу.

РАЈ - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
340000 Крагујевац

e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Помоћник магационера
2 извршиоца

Опис посла: Прима и издаје робу из магаци-
на по налогу комерцијале, врши попис робе 
у магацину, врши испомоћ магационеру.

УСЛОВИ: Од I до IV нивоа квалификације, 
без обзира на занимање; радно искуство 
није неопходно; возачка дозвола Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе посло-
давцу на e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs, 
најкасније до 01.12.2022.

KOTON TEXTILE LIMITED DOO
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 15

Продавац
4 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; 
знање рада на рачунару; без обзира на 
радно искуство. Заинтересовани канди-
дати могу да се јаве на контакт телефон 
069/8011-551; слање пријава на e-mail: 
bojan.capric@koton.com.
Конкурс остаје отворен до попуне радних 
места.

MI AMOR BY LUKA - BEAUTY SALON
11000 Београд, Булевар ослобођења 20б

Женски и мушки фризер
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца 

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, 
женски и мушки фризер; радно искуство 
најмање 12 месеци. Пробни рад 1 месец.

Маникир, педикир, депилација
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, мани-
кир - педикир; депилација; радно искуство 
12 месеци. Пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: рад у сменама. Пријава заинтере-
сованих кандидата на телефон 063/7337-
332, контакт особа Виолета Бурић, или на 
имејл violetaburic@gmail.com.

SCHNEIDER AUTO CENTAR DOO
11090 Београд, Патријарха Димитрија 1а

тел. 062/336-999

Перач возила
на одређено време

УСЛОВИ: I, II и III степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б и Ц категорије. Рад 

у сменама. Јављање кандидата на контакт 
телефон 062/336-999. Организовање груп-
ног разговора са кандидатима.

ДИВНА ПОЊАВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ 

ХАРИР УЖИЦЕ
31000 Ужице  
Устаничка 19

тел. 069/5419-655
e-mail: divna@harir.rs

Шивач свечаних хаљина
2 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на врсту и степен ква-
лификације, без обзира на радно искуство. 
Јављање на контакт телефон послодавца. 
Оглас је отворен 30 дана од дана оглаша-
вања.

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
“БИЗНИС УЕ” УЖИЦЕ

31000 Ужице  
Љубе Стојановића 4

тел. 031/525-235
e-mail: biznis0411@gmail.com

Књиговођа

УСЛОВИ: IV ССС, економски техничар, 
без обзира на радно искуство, познавање 
рада на рачунару (Word, Excel, Интернет) 
- основни ниво. Рок трајања огласа је 30 
дана. Контакт са послодавцем; кандидати 
могу доставити радне биографије на мејл 
послодавца.

Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА  

СРБИЈЕ
“Др ВУКАН ЧУПИЋ”

11070 Нови Београд  
Радоја Дакића 6-8

Спремачица у здравству
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

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

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин  

Мајора Марка 10
тел. 035/563-517

Лабораторијски техничар
на одређено време, најдуже до 24 

месеца, због повећаног обима посла, 
за рад у Служби за лабораторијску 

делатност, са скраћеним радним 
временом

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: средње обра-
зовање. Додатна знања / испити / радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању лабо-
раторијски техничар. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, извод 
из матичне књиге рођених / венчаних,  
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уверење о држављанству, диплому или 
уверења о завршеној средњој школи - 
смер лаборант, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу односно одо-
брење за самосталан рад у струци, доказ 
да кандидат има најмање шест месеци 
радног искуства у звању лабораторијског 
техничара. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Кадровска служба Дома 
здравља. Опис послова дат је у Правил-
нику о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији послова у Дому здравља 
Параћин. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност усло-
ва конкурса, донети лично у писарницу ДЗ 
Параћин или послати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за радно место лабораторијског техни-
чара за рад у Служби за лабораторијску 
делатност“. Докази о испуњености усло-
ва за заснивање радног односа подносе 
се у неовереним копијама. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ НСЗ и на 
сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене, недозвољене, непотписа-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом, неће 
бити разматране. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кан-
дидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон 035/563-517.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања  

Насеље Озрен бб.

Возач
санитетског возила у болничким 

условима

Опис послова: Врши превоз пацијената 
који није хитан али је оправдан и медицин-
ски неопходан, помаже приликом уношења 
и изношења непокретних пацијената-одр-
жава, прати и води евиденцију о исправ-
ности возила и опреме у возилим. Врши 
превоз радника ради обављања службе-
них послова.Обавња дистрибуцију служ-
бене поште. Дужан је да води редовну и 
исправну евиденцију о пређеној илометра-
жи и количини утрошеног горива и мазива. 
Дужи се возилом и алатом. Одржава вози-
ла и опрему у гаражи. Обавештава шефа 
техничке службе о променама на возили-
ма. Води евиденцију регистррација возила 
и обавештава о потреби вршења регистра-
ције и сервисирања возила. Обавезан је да 
се у свако доба одазове на позив дежурног 
лекара ради превоза болесника или рани-
ка.у хитним случајевима. По потреби чис-
ти снег у кругу болнице.Одржава чистоћу 
у просторијама аутогараже.По потреби 
обавља и друге послове по налогу прет-
постављеног или директора болнице. Упо-
требљава моторна возила, средње сложене 
апарат и ручна средства за рад. За свој рад 
одговара шефу Техничког одсека. 

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђе-
них законом кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: да имају средње 
образовање и возачку дозволу Б катего-
рије. Као доказ о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; ове-
рену фотокопију возачке дозволе. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену доку-
ментацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговре-
меним и неће бити разматране. Контакт 
телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште на адресу Специјална болница за 
плућне болести “Озрен” Сокобања, 18230 
Сокобања, насеље Озрен бб., уз напомену 
“Пријава на оглас за возача“ или лично у 
просторијама Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ 
17525 Трговиште  

Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факул-
тет; положен стручни испит за доктора 
медицине; лиценца или решење о упису 
у комору; возачка дозвола Б категорије; 
познавање рада на рачунару; радно иску-
ство од дана полагања стручног испи-
та. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова 
ДЗ Трговиште. Кандидати уз пријаву на 
оглас подносе следећа документа: мол-
бу за пријем са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оверена фотокопија); диплому о завр-
шеном факултету (оверена фотокопија); 
лиценцу или решење о упису у комору; 
потврду о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију возачке дозволе; 
извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија); потврда о радном искуству. 
Изабрани кандидат пре заснивање рад-
ног односа дужан је да достави лекар-
ско Уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које заснива 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за подношења 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ НСЗ, и на 
сајту Министарства здравља. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријава на оглас се може поднети 
лично у ДЗ Трговиште сваког радног дана 
у затвореној коверти, или послати поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком „За 
оглас”. Кандидатима који не буду изабра-
ни, не враћа се конкурсна документација, 
али исту могу преузети у просторијама 
правне службе. Коначну одлуку о избо-
ру кандидата доноси директор ДЗ Трго-
виште у складу са Законом. За све инфор-
мације можете се обратити на телефон:  
017/452-210.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Пословни секретар
у Одсеку за медицински отпад Одељења 
хигијене у Центру за хигијену и хуману 

екологију

Опис послова: Обавља административне 
послове. Прикупља, контролише, уређује и 
обрађује податке неопходне за формирање 
базе података и вођење евиденција Одсе-
ка и у раду предузима одговарајуће мере 
заштите података. Учествује у сарадњи са 
трећим лицима у вези прикупљања, пре-
узимања, третмана и безбедног одлагања 
медицинског отпада. Прати трошкове рада 
постројења и јединице за третман меди-
цинског отпада. Прати трошкове рада 
постројења и јединице за третман меди-
цинског отпада. Учествује у планирању 
набавки хемијских и других индикатора 
за третман инфективног и осталог меди-
цинског отпада. Обезбеђује континуирано 
снабдевање потрошним материјалом за 
прикупљање и третман отпада. Учествује 
у изради плана управљања медицинским 
отпадом Института. Учествује у контроли 
и синхронизацији реализације уговора са 
трећим лицима за третман инфективног 
отпада. Прати објављивање прописа од 
значаја за безбедност и здравље на раду 
и управљање отпадом. Прати иновације 
у области управљања отпадом у земљи и 
иностранству. Учествује у изради шестоме-
сечних и годишњих извештаја о раду једи-
нице за третман отпада. Обавља и друге 
послове и задатке из делокруга рада Одсе-
ка, по налогу начелника Центра, односно 
директора Института.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; најмање шест месеце радног искуства 
на наведеном радном месту; знање енглес-
ког језика; познавање рада на рачунари-
ма; возачка дозвола Б категорије (акти-
ван возач); организационе способности. 
Пријаве и CV слати на адресу: Институт 
за јавно здравље Србије “Др Милан Јова-
новић - Батут”, 11000 Београд, Др Субо-
тића старијег 5, са назнаком „За конкурс 
- пословни центар (Одсек за медицински 
отпад) “. Само ће кандидати који уђу у 
ужи избор бити обавештени о резултати-
ма. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“ код 
Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије и на огласној табли и 
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јова-
новић Батут“.

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд  

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста 
педијатар, стручни испит, положен спе-
цијалистички испит, најмање 3 године и 6 
месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска 
школа акушерског смера, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца, најмање 
6 месеци радног искуства у звању гинеко-
лошко акушерске сестре-техничара.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска 
школа педијатријског смера, уверење о 
положеном стручном испиту, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре-техничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документи-
ма којима се доказује испуњеност услова 
конкурса (неоверене фотокопије дипломе 
и уверења о положеном стручном испиту) 
предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адре-
си са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Послата доку-
мента кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља Нови Београд задржава право 
да не изабере ни једног од пријављених  
кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТСКА  
ДЕЧЈА КЛИНИКА

11000 Београд  
Тиршова 10

тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар
Одељење неонатологије, на одређено 
време по основу замене до повратка 

радника са боловања

Медицинска сестра - техничар
Одсек неонаталне интензивне неге 
и терапије, на одређено време по 

основу замене до повратка радника са 
боловања

Медицинска сестра - техничар
Одељење педијатријске интензивне 

неге и терапије, на одређено време по 
основу замене до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре/
техничара. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; фотокопију рад-
не књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти на адресу: Универзитетска дечја 
клиника, 11000 Београд, Тиршова 10, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
медицинске сестре - техничара на одређе-
но време по основу замене до повратка 
радника са боловања - 3 извршиоца”. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно иску-
ство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и 
сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се прима. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
“ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд  

Димитрија Туцовића 161
тел, 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Доктор медицине
у КО за гастроентерологију и 

хепатологију, Клиника за интерне 
болести

УСЛОВИ: високо образовање: на интегри-
саним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет годи-
на, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; просечна оцена током студирања 8. 
Као доказ о испуњености услова канди-
дати су обавезни да уз пријаву доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и наведеном адресом и контакт телефо-
ном (по могућству и електронска адреса), 
оверену фотокопију диплома о стеченој 
стручној спреми, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од стране надлежне коморе (или 
решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), оригинал 
или оверену фотокопију доказа о радном 
искуству у струци (потврде о раду или 
други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и 
у ком временском периоду је стечено рад-

но искуство) а у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”, на адресу: Клиничко болнички 
центар “Звездара”, 11000 Београд, Дими-
трија Туцовића 161, са назнаком “За кон-
курс ради пријема у радни однос” Неблаго-
времене и непотпуне пријаве на оглас неће 
бити узете у разматрање. Учесници у огла-
су писмено ће бити обавештени.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА
11000 Београд  

Тиршова 10
тел. 011/2060-676

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

Медицинска сестра - техничар
Одељење анестезиологије са 

реаниматологијом, на одређено време, 
по основу замене до повратка радника 

са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре- 
техничара. Рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се шаљу у затвореној ковер-
ти на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре - техничара на одређено вре-
ме по основу замене до повратка радни-
ка са боловања - 2 извршиоца”. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.). Кандидати који испуња-
вају 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 обра-
зовање или способљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за 
које се прима. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

на одређено време, ради повећаног 
обима посла (најдуже 24 месеца)

УСЛОВИ: на интегрисаним академским сту-
дијама медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализа-
ција из гинекологије и акушерства, у скла-
ду са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; на 
основним студијама медицине у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
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тембра 2005. године и завршена специја-
лизација из гинекологије и акушерства, у 
складу са Правилником о специјализација-
ма и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит 
из гинекологије и акушерства; најмање 
три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Опис послова: 
утврђен Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места. 
Потребна документа: пријава на оглас са 
кратком биографијом, бројем телефона, 
адресом и мејл адресом; оверена фото-
копија дипломе о високом образовању; 
оверена фотокопија дипломе о стеченом 
стручном називу специјалисте гинеколо-
гије и акушерства или уверења о положе-
ном специјалистичком испиту из гинеко-
логије и акушерства; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; 
оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); оверена фотокопија лицен-
це за рад издатог од надлежне коморе или 
решења о упису у надлежну комору или 
потврда надлежне коморе; фотокопија 
личне карте или очитана чипована лична 
карта, доказ о радном искуству. Оригина-
ли или оверене фотокопије не смеју бити 
старији од 6 месеци. Пријавом на оглас 
кандидати дају своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Дом здравља Лапово. 
Изабрани кандидат је обавезан да прили-
ком заснивања радног односа достави уве-
рење о здравственој способности. Пријаве 
у затвореној коверти слати или доставити 
лично на горе наведену адресу, са оба-
везном назнаком „Пријава на конкурс за 
заснивања радног односа на одређено 
време за радно место доктор медицине 
специјалиста изабрани лекар за жене”. На 
полеђини коверте обавезно написати име 
и презиме кандидата. Све додатне инфор-
мације се могу добити на телефон 034/853-
349. Пријаве на оглас могу се поднети у 
року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Избор кандидата ће извршити директор 
ДЗ Лапово, а одлука о избору кандидата 
ће бити објављена на интернет страници 
Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs у 
делу „Конкурси”. Кандидати неће бити лич-
но обавештавани, послата документа неће 
бити враћана. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра - техничар
техничар у амбуланти, Служба опште 

медицине

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

2. Медицинска сестра - техничар
у Служби кућног лечења и неге

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа општег смера, 
IV степен стручне спреме, положен струч-
ни испит, поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору и возачка дозво-
ла Б категорије. 

3. Возач хитне помоћи и санитетског 
превоза

на одређено време од 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби хитне 

медицинске помоћи и санитетског 
превоза

2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: стручна 
спрема / образовање: средње образовање, 
возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на 
оглас у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (р.бр. 1-2.); оверену фотоко-
пију лиценце за рад или решења о упису 
у комору (р.бр. 1-2.); фотокопија возачке 
дозволе (р.бр. 2. и 3.); фотокопију личне 
карте; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на 
оглас, а ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о прије-
му, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави наведе-
ни документ у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Пријаве на 
оглас могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу. Опис 
послова: Утврђен Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Доктор медицине специјалиста на 
бронхоскопијама

на одређено време од три месеца, због 
повећаног обима посла

Опис посла: обавља инвазивне методе 
из области пулмологије и бронхологије у 
дијагностичке и терапијске сврхе. Учест-
вује у спровођењу мера реанимације 
критично оболелих болесника користећи 

неинвазивне, инвазивне и друге медицин-
ске методе и процедуре. Превенира, дијаг-
ностикује и лечи болести и поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и 
техника, кроз примену принципа и про-
цедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију, 
прегледа хоспитализоване и амбулантне 
пацијенте, врши пријем и отпуст болесника 
и издаје потребну документацију о резул-
татима лечења, реализује специјалистичке, 
дијагностичко - терапијске интервенције, 
поставља дијагнозу, одређује терапију 
и води лечење, обавештава и саветује 
пацијента и породицу у вези са здравстве-
ним стањем и лечењем, обавља свакоднев-
ну визиту хоспитализованих пацијената, 
прати њихово стање, даје стручно упут-
ство у вези дијагностике и лечења, -врши 
пријем и збрињавање хитних пацијената, 
учествује у унапређењу квалитета здрав-
ствене заштите, обавља консултатиције са 
другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима, планира, надзире и 
евалуира спровођење здравствене зашти-
те, спроводи активности стручног усавр-
шавања у оквиру своје специјалности, 
спроводи здравствену заштиту одређених 
категорија становништва, утврђује вре-
ме и узрок смрти; ради на имплемента-
цији интегрисаног здравственог система. 
Обавља консултативне прегледе из доме-
на своје специјалности на позив лекара 
одељења-одсека и амбулантне прегледе у 
Кабинету за пулмологију. Учествује у раду 
пулмолошког конзилијума. По потреби 
води болеснике у дневној болници. При-
ликом дежурства или сменског рада врши 
хитан пријем и збрињавање болесника. 
Обавља и друге послове из своје струке по 
налогу помоћника директора за медицин-
ске послове. За свој рад одговара начелни-
ку пулмолошке службе.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них законом кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005., доктор 
медицине; завршена специјализација из 
пнеумофтизиологије или интерне медицие 
на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, доктор медицине; заврше-
на специјализација из пнеумофтизиоло-
гије или интерне медицине; едукација из 
бронхоскопије. Као доказ о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној специјализацији 
из пнеумофтизиологије или интерне меди-
цине; оверену фотокопију уверења о завр-
шеној едукацији из бронхоскопије. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену доку-
ментацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Рок за подношење прија-
ва на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, у листу “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматра-
не. Контакт телефон 018/830-927. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковер-
тама путем поште на адресу Специјална 
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болница за плућне болести “Озрен” Соко-
бања, 18230 Сокобања, насеље Озрен бб., 
уз напомену “Пријава на оглас за доктора 
специјалисту” или лично у просторијама 
Болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” - 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 3 месеца 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање, медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / 
испити: стручни испит; лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење).

Опис послова: организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља поје-
динаца 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 прописима и планом 
рада службе, врши дијагностику и благо-
времено лечење пацијената, указује хит-
ну медицинску помоћ, упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према 
медицинским индикацијама, односно код 
лекара специјалисте и усклађује мишљења 
и предлоге за наставак лечења пацијента, 
прописује лекове и медицинска средства, 
спроводи здравствену заштиту из области 
менталног здравља у смислу превенције у 
оквиру прописаног скрининга, ране дијаг-
ностике поремећаја, упућивања на специја-
листичко консултативни преглед, прописи-
вање препоручене терапије и упућивање 
на виши ниво здравствене заштите, у 
поступку остваривања здравствене зашти-
те изабрани лекар упућује пацијента на 
секундарни и терцијарни ниво, на основу 
мишљења доктора медицине специјалис-
те одговарајуће гране медицине упућује 
пацијента на терцијарни ниво, води пот-
пуну медицинску документацију о здрав-
ственом стању пацијента, фактурише 
здравствене услуге које пружа, даје оцену 
радне способности и упућује на лекарску 
и инвалидску комисију, ради у комисијама 
и на посебним програмима, издаје струч-
но мишљење, лекарско уверење, на лични 
захтев и на службени захтев код одређених 
случајева болести и повреда, у стручном 
раду је самосталан и одговоран за коор-
динаторни рад у својој јединици, прати и 
предлаже измене у процедуралном раду у 
оквиру акредитацијских стандарда, обавља 
и друге послове из делокруга своје струке 
по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе којима је одговоран за 
свој рад.

ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факул-

тету, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце и 
фотокопију држављанства. Доставити нео-
верене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом 
или личном доставом у писарницу Дома 
здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавез-
но назначити за које радно место се конку-
рише. Резултати огласа ће бити објављени 
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs 
и на огласној табли - IV спрат.

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

тел.011/2667-755

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације на болничком 
одељењу и у специјалистичкој 

амбуланти
пробни рад од 3 месеца

Опис послова: ради прве и контролне 
прегледе пацијената; раде неурокинезио-
лошку процену и дијагностику деце рође-
не са ризиком, укључују их у адекватан 
хабилитациони третман и прати редовно 
спровођење, као и ефекат истог; у циљу 
постављања адекватне дијагнозе може 
упутити дете на додатне дијагностичке 
прегледе и процедуе, консултативне пре-
гледе; организује тимске састанке и коор-
динира рад свих чланова тима; посебну 
пажњу мора посветити у раду са родитељи-
ма пацијената; води адекватну медицинску 
документацију; преписује ортопедска пома-
гала; обавља свакодневне визите; учест-
вује у раду лекарског колегијума и другим 
стручним органима Специјалне болнице; за 
свој рад одговоран је начелнику службе и 
директору Специјалне болнице.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегри-
саним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из 
физикалне медицине и рехабилитације или 
субспецијализација из дечје физијатрије 
или специјалиста магистар медицинских 
наука, у складу са Правилником о спе-
цијализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравстве-
них сарадника; на основним студијама из 
области медицине у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из 
физикалне медицине и рехабилитације или 
субспецијализација из дечје физијатрије 
или специјалиста магистар медицинских 
наука, у складу са Правилником о спе-
цијализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених 
сарадника; стручни испит; лиценца за рад; 
најмање шест месеци радног искуства. 
Приликом заснивања радног односа канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за 
послове на које се прима, потврда да се 
против лица не води судски поступак као 
и потврду о неосуђиваности. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати 

у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Спе-
цијална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а-Правна служба. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд, Булевар маршала 

Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виши физиотерапеут
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за 
више физиотерапеуте или висока здрав-
ствена школа струковних студија смер за 
више физиотерапеуте, уверење о положе-
ном стручном испиту, лиценца, најмање 
6 месеци радног искуства у звању вишег 
физиотерапеута. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и 
документима којима се доказује испуње-
ност услова конкурса (неоверене фото-
копије дипломе и уверења о положеном 
стручном испиту) предају се преко писар-
нице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) 
на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писар-
нице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

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

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

на одређено време до 6 месеци

Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет на инте-
грисаним академским студијама по пропи-
су који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године и завршена специја-
лизација из одређених грана медицине у 
складу са Правилником о специјализација-
ма и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника или на 
основним студијама у трајању од најмање 
5 година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године и 
завршена специјализација из одређених 
грана медицине у складу са Правилником 
о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравстве-
них сарадника, просечна оцена у току сту-
дија већа од 8, лиценца, активно знање 
енглеског или неког другог светског јези-
ка. Кандидати уз пријаву и кратку пословну 
биографију као доказ о испуњености наве-
дених услова подносе (могу и неовере-
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на документа) фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању за доктора медицине, 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дипломе о поло-
женом специјалистичком испиту, фотоко-
пију лиценце за рад или решења о упису 
у Комору, адекватне препоруке уколико 
постоје - пожељно. Предност ће имати кан-
дидати који имају искуство у раду са децом 
и у извођењу лапароскопских операција. 
На разговор ће бити позвани само они 
кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве 
и доказе о испуњености услова кандидати 
могу предати лично на Архиви Института 
или послати поштом на наведену адресу са 
назнаком “За конкурс за лекаре”. Кандидат 
који буде изабран за пријем у радни однос 
пре склапања Уговора о раду доставља 
доказ о општој здравственој способности, 
оверене копије: дипломе медицинског 
факултета, уверења о положеном струч-
ном испиту, дипломе о положеном специја-
листичком испиту, лиценце или решења о 
упису у именик у лекарску Комору Србије, 
фотокопије одјаве на претходно осигурање 
- МА обрасца, фотокопију личне карте и 
радну књижицу уколико је поседује. Небла-
говремене и непотпуне пријаве на конкурс 
неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Виши санитарни техничар - лаборант

Опис посла: узима узорке животне сре-
дине (отпадне воде, земљиште и биљни 
материјал), припрема узорке и опрему за 
испитивање, узима узорке биоцидних и 
пестицидних производа, припрема узорке 
и опрему за испитивање, рад у лаборато-
рији за испитивање патогена у биолошком 
материјалу, врши узорковање материја-
ла и обавља послове микробиолошке и 
молекуларне анализе на терену и у лабо-
раторији, контролише биолошки материјал 
узет / донет за рад, врши припрему реа-
генаса потребних за рад, припрема, одр-
жава и врши контролу исправности лабо-
раторијске опреме, изводи лабораторијске 
анализе о чему води прописану докумен-
тацију у складу са стандардом СРПС ИСО/
ИЕЦ 17025: 2017, 9. учествује у пословима 
мониторинга и сузбијању штетних органи-
зама.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање: на струковим сту-
дијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци искуства у 
струци, познавање рада на опреми у лабо-
раторији, положен курс за рад са биоци-
дима. 

Виши санитарни техничар / 
санитарно - еколошки инжењер

2 извршиоца

Опис посла: спроводи мере за спреча-
вање ширења заразних болести, спроводи 
мере дезинфекције, дезинсекције и дера-

тизације, сложени послови дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације у здравстве-
ним и другим установама, у програмима 
јавног здравља, животној средини, посло-
ви систематске дератизације, сузбијање 
комараца и сузбијање крпеља, учествује у 
пословима мониторинга и сузбијању штет-
них организама, ДДД послови у заштити 
биља и ветерини и привреди и ванприв-
реди, ДДД послови у карантинским усло-
вима по епидемиолошким индикацијама, 
фумигација силоса, бродова, магацина, 
руковање комором за стерилизацију ети-
леноксидом и др., послови на одржавању 
опреме, послови одржавања круга и обје-
ката Завода у ванредним околностима 
(отклањање последица елементарних 
непогода и у другим ванредним ситуација-
ма), обавља послове припреме препара-
та, справљање радних смеша, паковање, 
размеравање и достављање препарата за 
обављање ДДД послова извршиоцима на 
терену.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање: на струковим сту-
дијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања / испити / радно искуство: стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању, положен 
курс за рад са биоцидима и курс за рад са 
отровним гасовима (фумигација), дозвола 
за управљање моторним возилом Б кате-
горије.

Спремач / спремачица 
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
2 извршиоца

Опис посла: послови прања лабораторијс-
ког посуђа и прибора за рад, одржавање 
хигијене у санитарним чворовима, одржа-
ва хигијену просторија и опреме у коме се 
обавља здравствена делатност, одржава 
хигијену у административним просторија-
ма, одржава хигијену у заједничким прос-
торијама здравствене установе и околине 
здравствене установе, обавља послове 
прање, пеглање и одржавања радне одеће 
за запослене. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
основно образовање

Правно кадровски аналитичар

Опис посла: прати стање, спроводи стру-
чне анализе и анализира информације 
и акте и предлаже мере за унапређења 
правних питања из делокруга рада, даје 
стручна мишљења у процесу формирања 
планова рада, израђује опште и поједина-
чне акте, даје тумачења истих и контро-
лише њихову примену од стране запосле-
них, израђује уговоре, учествује у праћењу 
њихове реализације и предлаже врсту 
правних мера, води управни поступак из 
делокруга рада, даје стручна мишљења у 
покренутим радним и другим споровима и 
другим питањима из радно-правних одно-
са, сарадња са ресорним органима упра-
ве, министарствима и другим структурама 

у циљу спровођења концепта превентивне 
здравствене заштите и заступање интереса 
Завода, организује и контролише припре-
му тендерске документације и учествује у 
припреми уговора, учествује у припреми 
интерних аката, седница управног и над-
зорног одбора, програма, уговора и др., 
прати и предлаже унапређење усаглаше-
ности аката Завода са законима и подза-
конским актима.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, 
правне струке по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, правни 
факултет. Додатна знања / испити / радно 
искуство: најмање три године радног иску-
ства.

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биогра-
фија, фотокопија личне карте или извод 
очитане личне карте, и докази о испуње-
ности тражених услова конкурса у нео-
вереним фотокопијама (диплома, доказ 
о радном искуству, сертификати о обуче-
ности за рад са биоцидима, са отровним 
гасовима (фумигација). Пријаве са траже-
ним прилозима се достављају на адресу 
Завода за биоциде и медицинску еколо-
гију, Београд, Требевићка 16, поштом или 
на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и 
неблаговоремене пријаве се неће разма-
трати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа подлежу провери знања. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Податке при-
купља и податке обрађује Правна служба 
Завода за биоциде и медицинску екологију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да 
достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац  
Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Доктор медицине - лекар опште 
медицине

за потребе Банке крви, на одређено 
време до 24 месеца због повећаног 

обима посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном струч-
ном испиту; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
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матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у 
именик надлежне коморе. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске стани-
це); Уверење о радном стажу издатог од 
стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на огласној табли 
зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Телефон за контакт 
034/505-273.Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до 24 месеца  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: доказ о 
завршеном основном образовању; уве-
рење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, e-mail адресом. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави: лекарско уверење 

као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске стани-
це); Уверење о радном стажу издатог од 
стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на огласној табли 
зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Администратор подршке 
корисницима информационих 

система и технологија
за потребе Службе за правне и 

економско финансијске послове,  
на одређено време до 24 месеца  

због повећаног обима, пробни рад  
од 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС и 113/17, 95/2018) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома 
о стеченом средњем образовању; сведо-
чанства за сваки завршен разред средњег 
образовања; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата 

не води кривични поступак, да оптужни-
ца није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); уверење о рад-
ном стажу издатог од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО). Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у року 
наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Служби за интерну медицину, 
на одређено време, на 6 месеци због 

повећаног обима посла

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

2. Медицинска сестра - техничар 
у дијагностици, за рад у амбуланти 
за функционалну дијагностику срца 

у Служби за интерну медицину, 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

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

3. Медицинска сестра - техничар 
на инфективном одељењу за рад у 

Пнеумофтизиолошкој амбуланти за 
пријем и збрињавање пацијената 
у Служби за пнеумофтизиологију, 
на одређено време, ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца 
најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. 
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4. Виши радиолошки техничар
у дијагностици за рад у Служби 
радиолошке дијагностике при 

Заједничким медициским пословима, 
са скраћеним радним временом, на 
одређено време, на 6 месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа или 
висока здравствена школа струковних 
студија, смер за РО техничара и положен 
стручни испит, VI/1 или VI/2 степен. струч-
ни испит лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Опис послова: према Правил-
нику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац. Заин-
тересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме), оверену фотокопију Лицен-
це издате од надлежног органа. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног одно-
са дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Оглас је објављен и на wеб сајту 
Опште болнице Крушевац и Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком “За оглас” са називом и ред-
ним бројем радног места за које се конку-
рише искључиво поштом на горе наведену  
адресу. 

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац  

Момчила Поповића 144

Медицинска сестара - техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра поло-
жен стручни испит. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном државном испиту; потврду 
издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у стру-
ци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и кон-
такт телефон; важећу лиценцу.

Физиотерапетски техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: IV степен 
стручне спреме, физиотерапеутски тех-
ничар положен стручни испит. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном државном испи-
ту; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене зашти-
те (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефон; важећу лиценцу.

Педијатријска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра поло-
жен стручни испит. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи; 
оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном државном испиту; потврду 
издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у стру-
ци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и кон-
такт телефон; важећу лиценцу.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, 
као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац  

Момчила Поповића 144

Гинеколошко-акушерска сестара - 
техничар

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: IV степен 
стручне спреме, Гинеколошко-акушерска 
сестара положен стручни испит. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном државном испи-
ту; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене зашти-
те (фотокопија радне књижице или потвр-

да послодавца); биографију са адресом 
и контакт телефон; важећу лиценцу. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лич-
но или поштом на адресу: Општа болни-
ца Алексинац, Момчила Поповића 144, 
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос”. Прија-
ве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити раз-
матране. Контакт телефон: 018/804-215,  
018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин  

Трг Ослобођења 4

1. Специјалиста ортодонције или 
доктор стоматологије

Опис посла: специјалиста ортодонције 
обавља све послове из области своје спе-
цијализације; доктор стоматологије пружа 
све видове стоматолошке заштите грађани-
ма у амбуланти, учествује у здравственом 
васпитању грађана, одговара за стручност 
рада своје екипе, врши систематске пре-
гледе грађана, обавља и друге стручне по 
налогу начелника службе и директора дома 
здравља.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет 
и специјализација из ортодонције и поло-
жен стручни испит или завршен стомато-
лошки факултет.

2. Специјалиста дечије превентивне 
стоматологије или доктор 

стоматологије

Опис посла: специјалиста дечије превен-
тивне стоматологије обавља све послове из 
области своје специјализације; доктор сто-
матологије пружа све видове стоматолошке 
заштите грађанима у амбуланти, учествује 
у здравственом васпитању грађана, одго-
вара за стручност рада своје екипе, врши 
систематске прегледе грађана, обавља и 
друге стручне по налогу начелника службе 
и директора дома здравља.

УСЛОВИ: завршен Стоматолошки факултет 
и специјализација из дечије превентивне 
стоматологије и положен стручни испит 
или завршен Стоматолошки факултет.

3. Доктор медицине
на одређено време, до повратка 
привремено одсутног радника

Опис посла: Пружа све видове медицинске 
заштите грађанима свих узраста, учествује 
у здравственом васпитању грађана, води 
прописану медицинску документацију, 
одговара за стручност рада своје екипе, 
врши и друге послове по налогу начелника 
службе и директора дома здравља.

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Уз пријаву се под-
носи кратка биографија и докази о испуње-
ности услова конкурса (диплома, уверење 
о положеном стручном испиту и очитана 
лична карта) у неовереним фотокопијама. 
Пријаве слати на адресу: Дома здравља 
Ковин, Трг ослобођења бр. 4, 26220 Ковин 
са назнаком „За конкурс„ или донети лич-
но у канцеларију Одсека за правне послове 
број 57, на другом спрату. Рок за подношење  
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пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање “Послови”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН”
26220 Ковин  

Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Социјални радник
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

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

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

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, изузетно: - на вишој школи 
у трајању до две године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Остали услови: кан-
дидати за радно место под редним бројем 
1 морају предати: кратку биографију (ЦВ); 
пријаву на оглас; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном високом образовању 
наведеног у огласу. Напомена: У пријави 
на оглас, поред осталих података, канди-
дат треба да да своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се поштом на 
следећу адресу: Цара Лазара 253, 26220 
Ковин или лично у архиви Болнице са наз-
наком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне служ-
бе запошљавања. Изабрани кандидати су 
у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности.Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ОПШТА БОЛНИЦА  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави  
Моравска 2

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

на одређено време, због повећаног 
обима посла, пробни рад од 3 месеца

Опис послова: предвиђен систематиза-
цијом послова установе, за послове са 
завршеним медицинским факултетом и 
положеним специјалистичким испитом из 
радиологије, доктор медицине специјали-
ста у радиолошкој дијагностици. 

УСЛОВИ: поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом, 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: Под 1. Високо образо-
вање на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10 септембра 2005.  

и завршена специјализација из одређених 
грана медицине- радиологије, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника, на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10 септембра 2005 године 
и завршена специјализација из одређених 
грана медицине - радиологије, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника, стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит из радио-
логије; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине
на одређено време, због повећаног 

обима посла и пробни рад  
од 3 месеца

Опис послова: предвиђен систематиза-
цијом послова установе, за послове са 
завршеним медицинским факултетом. 

УСЛОВИ: високо образовање на интегри-
саним академским студијама медицине, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10 септембра 2005 године, на 
основним студијама медицине у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10 септем-
бра 2005 године, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу био-
графију, оверену копију дипломе о завр-
шеној одговарајућој школи са просечном 
оценом током школовања, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни 
стаж или потврду послодавца (други доказ 
о радном искуству), оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге венчаних уколико је кан-
дидат променио презиме, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству, 
копију/очитану личну карту. Напомена: 
Лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад 
на радном месту за које је расписан оглас, 
дужан је да достави кандидат који буде 
изабран пре пријема у радни однос. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима 
који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података 
за доношење одлуке о избору кандида-
та. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове Опште болнице Петровац на Мла-
ви. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у Службеном гласилу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве слати у затвореним ковертама на 
адресу Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави, или 
доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговре-
мене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
140 00 Ваљево, Синђелићева 62

тел: 014/295-580

Медицинска сестра / техничар у 
гинекологији и акушерству у Служби 

за гинекологију и акушерство
на одређено време у трајању до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завр-
шена медицинска школа гинеколошко-аку-
шерски смер; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну 
Комору. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију важеће лиценце за рад 
или решење о упису у надлежну Комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако 
је дошло до промене презимена). Прија-
ве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 
140 00 Ваљево, са назнаком “Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПРИБОЈ

31330 Прибој, 12. јануара 114
тел. 033/2452-253, факс: 033/2451-142

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити имено-
ван држављанин Републике Србије, који 
је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолош-
ких, педагошких, андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има нај-
мање пет година радног искуства у стру-
ци. Уз пријаву на конкурс, са радном био-
графијом, кандидат је дужан да поднесе 
програм рада за мандатни период на који 
се врши именовање, оверену фотоко-
пију дипломе о стручној спреми, потвр-
ду о радном искуству у струци, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у листу “Послови”, 
а пријаве на конкурс могу бити послате 
поштом или предате непосредно у Цен-
тру за социјални рад Прибој сваког радног 
дана од 8 до 15 часова, на горе наведену 
адресу. Неблаговремено поднете пријаве и 
пријаве без потребне документације неће 
се разматрати.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
22410 Пећинци  

Слободана Бајића 5
тел. 022/2436-028

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да је држављанин Републике 
Србије, 2. да је стекао високо образовање 
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.септембра 2005.
године на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005. Године, Високо образовање 
на студијама другог степена/мастер ака-
демске студије, специјалистичке академ-
ске студије, спец. Струковне студије/однос-
но основне студије у трајању од најмање 
4 године и одговарајуће академски назив 
утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких, адрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив 
дипл. Социјални радник. 3. да има најмање 
5 година радног искуства у струци, 4. да 
није осуђиван за кривично дело на безус-
ловнуказну затвора од најмање шест месе-
ци или за казнено дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државним 
органима, 5. да се против лица не води 
кривични поступак, 6. положен државни 
стручни испит за рад у органима управе, 
7. да поседује, организацион е вешти-
не, комуникационе вештине, менаџерске 
вештине, вештине презентације, позна-
вање страног језика, знање рада на рачу-
нару, 8. кандидат је дужан да уз прописану 
конкурсну документацију поднесе програм 
рада за мандатни период за који се врши 
избор, Конкурс се објављује путем Нацио-
налне службе за запошљавње. Заинтересо-
вани кандидати имају рок за пријављивање 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

УСТАНОВА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

„СОЛИДАРНОСТ”
22400 Рума, Железничка 28

тел. 069/720-236

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Установе за пру-
жање услуга социјалне заштите „Солидар-
ност” Рума, може бити именовано лице које 
је држављанин Републике Србије са стече-
ним високимобразовањем које је стекло 
високо образовање у обиму од најмање 240 
ЕСБ по закону о високом образовању (“Сл. 
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), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по Закону о високом образовању који 
је важио до 2005. године, као и одгова-
рајући академски односно струковни назив 
у области правних, економских, друштве-
но-хуманистичких, техничко-технолошких, 
психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука. Уз то је потребно да 
има најмање 5 година радног искуства у 
струци. Кандидати достављају следећу 
документацију (не старију од 6 месеци): 
пријаву, својеручно потписану, копију или 

очитану личну карту, оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, доказ о стеченом рад-
ном искуству, уверење да кандидат није 
осуђиван безусловно на 6 месеци за дела 
за која се гони по службеној дужности, 
уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак односно да није поднет 
захтев за спровођење истраге или одређе-
них истражних радњи, да није подигнута 
оптужница или оптужни предлог за кри-
вична дела за која се гоњењем преузима 
по службеној дужности, ЦВ - радну био-
графију, програм рада за мандатни пери-
од. Пријаве кандидата са потребном доку-
ментацијом подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”, 
Управном одбору Установе „Солидарност” 
Рума (са назнаком: „За јавни конкурс за 
избор директора”) на адресу Железничка 
28, 22400 Рума. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће се размат-
рати.

Индустрија и грађевинарство

КОМПАНИЈА “СЛОБОДА” АД ЧАЧАК
32000 Чачак, Ратка Митровића бб.

Технолог за израду и лаборацију 
пиротехничких смеша

на одређено време до 6 месеци (са 
могућношћу заснивања радног односа 

на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидати треба да 
имају високу стручну спрему (најмање 
240 ЕСПБ), стечену на неком од следећих 
факултета: технолошки факултет - дипл. 
инж. технологије, неорганска хемијска тех-
нологија; природно-математички факултет 
- дипл. хемичар за истраживање и развој; 
хемијски факултет - дипл. хемичар. Кан-
дидати, уз радну биографију - ЦВ, дуж-
ни су да доставе и следећу документа-
цију: диплому о стеченој стручној спреми; 
доказ да нису осуђивани; доказ да се не 
води кривични поступак; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављан-
ству. Оглас остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Тражену документа-
цију доставити поштом на адресу: Ком-
панија “Слобода” АД Чачак, РЈ Правни 
и кадровски послови, Ратка Митровића 
бб., Чачак. Непотпуне и неблаговремене 
молбе неће се разматрати. Лице за кон-
такт: Марина Николић (шеф Правних и 
кадровских послова), тел. 032/5150-846 и  
032/5150-845.

EMPERO LINE DOO
Врчин, Булевар Револуције 22в

РЈ Лештане
тел. 064/100-1740

e-mail: hr@emperoline.com

Радник у производњи
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА  
„РАДИВОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

17530 Сурдулица, Кеј Раде Цветковића 12
тел. 017/825-243

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће услове: да има високо образо-
вање, да има најмање пет година радног 
искуства у култури. Конкурсна докумен-
тација: предлог програма рада и развоја 
Библиотеке за период од четири године; 
оверену копију дипломе или уверења о 
стручној спреми; доказ о радном искуству; 
биографију која мора да садржи елемен-
те који доказују стручност из делокруга 
рада установа културе са кратким пре-
гледом остварених резултата у раду; уве-
рење надлежног органа да се против њега 
не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци) за кривична дела које се гоне по 
службеној дужности; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; оверену копија личне кар-
те. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати преопручено или лично у 
затвореној коверти са назнаком „За јавни 
конкурс за избор директора” на горе наве-
дену адресу. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, УО одбацује закључком 
против кога се може изјавити посебна жал-
ба Оснивачу у року од три дана од дана 
достављања закључка. Посебна жалба не 
задржава извршење закључка. УО Библио-
теке обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове из конкурса и у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног кон-
курса доставља СО Сурдулица образложе-
ни предлог листе кандидата. Телефон за 
информације 017/825-243 од 08-14 часова.

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Београд, Ушће 10

Нови Београд, блок 15

ПОНАВЉА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС

Самостални инжењер за одржавање 
и информационе технологије
пробним радом до шест месеци

Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошке науке (електротехничко и рачу-
нарско инжињерство) на студијама другог 
степена (дипломске академске студије 
- мастер), односно на основним студија-
ма у трајању од четири године по прави-
лима која су важила пре ступања на снагу 
Закона о високом образовању (Електро-
технички или Машински факултет); да се 
против њега не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужнос-
ти; активно знање једног светског језика; 
знање рада на рачунару (Word, Excel).
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Опис посла: планира и координира и 
спроводи активности на развоју и одржа-
вању информационих технологија у Музеју; 
организује обављање послова праћења и 
одржавања уграђених машинских система 
одржавања, развоја и инплементације соф-
твера који се користе у Музеју, организује 
послове планирања развоја, одржавања 
и сигурности рачунарско-комуникационе 
инфраструктуре; координира и надгледа 
активности набавке и одржавања рачунар-
ске опреме, наменских програмскх пакета 
и база података; организује, координира 
и надгледа активности на успостављању, 
одржавању и развоју информационих сер-
виса (интернет итд.), као и послове ауто-
матске обраде података; координира и 
надгледа израду и примену интерних стан-
дарда, препорука и правила понашања 
корисника информационе инфраструкту-
ре; сарађује са другим органима, органи-
зацијама и надлежним службама у вези 
одржавања уграђених система; дужан је 
да штити ауторска права апликативног 
софтвера и води документацију о инста-
лираним апликацијама; прати, проучава 
и примењује законске и друге прописе и 
савремена достигнућа из области инфор-
мационих технологија и предлаже њихо-
ву инплементацију; у сарадњи са шефом 
службе обезбеђења ради на усавршавању 
и праћењу система безбедности објекта.

Потребна документација: 1. овере-
на копија дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; 2. доказ о радном 
искуству (радна књижица, или други доказ 
о радном искуству - уговори, решења, 
потврде и др); 3. кратка биографија (CV); 
4. извод из биометријске личне карте, 
односно фотокопија личне карте; 5. уве-
рење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; 6. извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 
шест месеци; 7. уверење суда да се против 
лица које конкурише не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној 
дужностини; 8. уверење из МУП-а да лице 
није кажњавано за кривична дела која га 
чине неподобниом за обављање послова; 
9. доказ о општој здравственој способности 
- лекарско уверење (оргинал). Докази из 
тачке 1, 2, 5, 6, 7 и 8 се прилажу у ориги-
налу или копији овереној код јавног бележ-
ника, односно другог надлеженог органа. 
Доказе из тачке 1, 2, 3, 4, 7 и 8 кандидати 
достављају уз пријаву на конкурс а доказе 
из тачке 5 и 6, као и доказ о општој здрав-
ственој способности-лекарско уверење 
(оригинал), доставиће само кандидат који 
буде изабран.
ОСТАЛО: датум усменог разговора са учес-
ницима јавног конкурса биће одређен нак-
надно, о чему ће учесници јавног конкур-
са бити благовремено обавештени. Рок за 
подношење пријава кандидата на јавни 
конкурс је 15 дана и почиње и да тече од 
дана објављивања јавног конкурса у публи-
кацији „Послови” и на званичној интернет 
страни Националне службе за запошља-
вање. Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, потребне податке за 
контакт (телефон, е-mail). Комисија Музеја 
ће обавити разговоре са кандидатима у 
року од 10 радних дана од дана завршет-
ка јавног конкурса. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне 

пријаве и пријаве уз које нису приложени 
потребни докази из тачке 1, 2, 3, 4, 7 и 8, 
Комисија Музеја неће разматрати. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова са наз-
наком „За јавни конкурс за избор самостал-
ног инжењера за одржавање и информа-
ционе технологије” се подносе на адресу: 
Музеј савремене уметности, 11070 Нови 
Београд, Ушће 10, блок 15 лично непо-
средно сваког радног дана од 9-15 часова 
или путем поште препорученом пошиљком. 
Пријаве на конкурс са наведеном докумен-
тацијом доставити у затвореној коверти.

Сва обавештења у вези са јавним кон-
курсом даје: Ана Симић, позивом на број 
телефона: 011/3115-713 и 3111-137 лок 112.

Јавни конкурс за избор самосталног 
инжењера за одржавање и информацио-
не технологије објављује се у публикацији 
„Послови” која се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије, на званичној 
интернет страници Националне службе за 
запошљавање и Музеја, као и на огласној 
табли или у просторијама Музеја.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16

Оркестарски музичар 3  
- Друга флаута

УСЛОВИ: високо образовање: на студија-
ма (основне академске/специјалистичке 
струковне студије) у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 7. октобра 
2017. године, односно на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 
2017. године, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године из 
образовно - уметничког поља уметности - 
област музичка уметност - дувачки одсек, 
смер флаута - Факултет уметности, значај-
не уметничке могућности, знање страног 
језика и општа здравствена способност. Уз 
пријаву са кратком биографијом (ЦВ) кан-
дидати подносе очитану личну карту (или 
копију) и оверене фотокопије следеће 
документације: доказ о стеченом образо-
вању и доказ о знању страног језика. Кан-
дидат полаже аудицију која се састоји из 
три дела: Први део: Концерт по избору 
I или II и III став; виртуозни комад који 
подразумева композиције са виртуозним 
елементима извођаштва писане за соло 
инструмент и клавирску пратњу. Програм 
се изводи напамет. Други део: Свирање 
оркестарских партитура. Трећи део: „Prima 
vista”. Кандидат је дужан да, уз пријаву на 
оглас, приложи у писаној форми дела која 
ће изводити у првом делу аудиције. Оркес-
тарске партитуре дају се кандидату 5 дана 
пре аудиције. Изабрани кандидат пре сту-
пања на рад доставља лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Рок за 
подношење пријаве са потребном докумен-
тацијом је 15 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве се достављају лично или 
поштом у затвореној коверти на адресу: 
Нишки симфонијски оркестар, Ниш, Гене-
рала Милојка Лешјанина 16. Непотпуне, 
неразумљиве и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

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

ОШ “ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020, 129/21), који: 
има одговарајуће образовање, средња 
стручна спрема IV степен; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
квнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; посе-
дује знање ромског језика, као и предузет 
ранији ангажман и активности везане за 
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унапређење положаја припадника ромске 
националне мањине или припадника дру-
гих осетљивих друштвених група у којима 
је кандидат учествовао; поседује препору-
ку јединице локалне самоуправе; поседује 
сертификат о завршеном уводном модулу 
обуке за педагошког асистента издат од 
стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (завршни уводни модул 
обуке за педагошког асистента). 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкуса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја уз одштампан пријавни 
формулар треба да приложи: потписану 
биографију, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 
доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за који је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обрзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није у складу са законом 
утврђено дискирминаторско пронашање 
(потврда или уверење из МУП-а, не ста-
рије), доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандитати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском јези-
ку), у том случају кандидат доставља пис-
мени доказ да је положио српски језик по 
програму високошколских установа - ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о 
држављанству РС (уверење о држављан-
ству); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); серти-
фикат о завршеном уводном модулу обуке 
за педагошког асистента издат од стране 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о физичкој, психичкој и 
здравственој способности подности канди-
тат приликом заснивања радног односа; 
препоруку јединице локалне самоуправе; 
доказ о познавању ромског језика и дока-
зе о активностима предузетим везано за 
унапређење положаја припадника ром-
ске националне мањине и/или припадни-
ка других осетљивих друштвених група у 
којима је каднидат учествовао (потврда 
Националног савета ромске национал-
не мањине, потврда факултета, уверење 
о похађању обуке, потврда о учешћу у 
пројекту, изјава одговорног лица и др.) 
Одлуку о избору кандидата доноси дирек-
тор на основу образложене листе коју сас-
тавља конкурсна комисија у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са канди-
датима који испуњавају услов за пријем у 
радни однос. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, прези-
ме, адреса пребивалишта, односно бора-
вишта, контакт телефон, адреса елекртон-
ске поште ако је кандидат поседује) и опис 
ранијих ангажмана и активности везаних 
за унапређивање положаја ромске нацио-
налне мањине и/или припадника других 
осетљивих друђтвених група у којима је 
кандидат учествовао. Пријава са потреб-

ном документацијом подноси се у затворе-
ној коверти, са назнаком “Конкурс за педа-
гошког асистента”. Документација се може 
доставити лично или поштом да наведену 
адресу. Школа нема обавезу да пријавље-
ном кандидату врати достављену докумен-
тацију. За сва друга обавештања можете 
се обратити секретаријату школе, на број 
телефона 011/7703-506.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава усло-
ве предвиђене чл. 139 и чл. 140Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020, 129/21): да има одговарајуће висо-
ко образовање; 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
квнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкуса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја уз одштампан пријавни 
формулар треба да приложи биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме или уверење о стеченом образовању, 
доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за који је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обрзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није у складу са законом 
утврђено дискирминаторско пронашање 
(потврда или уверење из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика (достављају само кандитати који 
одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику), у том случају кандидат 
доставља писмени доказ да је положио 
српски језик по програму високошколских 
установа - оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књниге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); очитану личну карту. Одлу-

ку о избору кандидата доноси директор 
на основу образложене листе коју му дос-
тавља Конкурсна комисија у року о 8 дана 
од дана обаљеног разговора са кандида-
тима који испуњавају услов за пријем у 
радни однос. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса елекртонске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава 
са потребном документацијом подноси се у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за наставника математике”. Документација 
се може доставити лично или поштом да 
наведену адресу. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату врати достављену 
документацију. За сва друга обавештања 
можете се обратити секретаријату школе, 
на број телефона 011/7703-506.

ОШ “ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд  
Учитељска 58

тел. 011/2884-265, 3473-503

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

Наставник музичке културе
са 60% радног времена, на одређено 

време, преко 60 дана, најдуже до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18, 21, 1/22 2/22). Кан-
дидат треба да испуњава услове прописа-
не у члану 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) и то да: има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се 
пријава која поред кратких биографских 
података садржи: попуњен пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства, са одштампаним пријав-
ним формуларом; доказ о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом; оверен препис или оверену  
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фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о неосуђиваности прибавља 
сам кандидат и саставни је део пријаве на 
конкурс. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о знању језика 
на коме остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском 
језику. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса огласним новинама 
„Послови” Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, тел. 
011/3473-503, 2884-265.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд  
Јурија Гагарина 195

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање, основно образовање 
у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ “Бранко 
Радичевић”; 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 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, а заједно са одштампаним формуларом 
прилаже кратку биографију, диплому о сте-
ченој стручној спреми или сведочанство о 
завршеној основној школи (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
- потврду из суда. Лекарско уверење се 
доставља приликом потписивања угово-
ра о раду. Податке из казнене евиденције 
прибавља школа. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати се у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 

у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Кан-
дидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу органу 
управљања у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Пријаве са биографијом 
слати на наведену адресу са назнаком “За 
конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Дизајнер (технички уредник)
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на 
студијама у трајању до три године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; пoзнавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријава кандидата треба да садр-
жи: кратку пословну биографију (са кон-
такт подацима), копију дипломе о стручној 
спреми, копију извода из матичне књиге 
рођених, копију уверења о држављанству. 
Рок за пријављивање кандидата на кон-
курс је 8 дана, почев од наредног дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приложена конкур-
сна документација неће се враћати кан-
дидатима, а обрада података о личности 
ће се користити само у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса доста-
вити на адресу: Универзитет у Београду 
- Саобраћајни факултет, Служби за опште 
послове, са назнаком „Пријава на кон-
курс“, 11000 Београд, Војводе Степе 305. 
Пријаве се подносе путем препоручене 
пошиљке на наведену адресу, или лично 
(зграда Саобраћајног факултета, на Архиви  
факултета).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 

област Педологија
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 

област Менаџмент, организација 
и економика производње 

пословних система пољопривреде и 
прехрамбене индустрије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 
осам (8) и који показује смисао за настав-
ни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 

област Менаџмент, организација 
и економика производње 

пословних система пољопривреде и 
прехрамбене индустрије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 
осам (8) и који показује смисао за настав-
ни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави за 
ужу научну област Пољопривредна 

техника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских сту-
дија који је студије првог степена завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8 
(осам).

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилником о 
мимималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријуми за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником 
о уређењу дела поступка избора у звања 
и заснивања радног односа наставника и 
начину и поступку избора у звања и засни-
вања радног односа сарадника и Стату-
том факултета у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлеж-
ног органа да кандидат није под истрагом 
и да се не води кривични поступак (доку-
мента у оригиналу или овереном препису 
и не старија од шест месеци) достављају 
се на адресу: Пољопривредни факултет у 
Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс је отворен 15 дана.

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 
(„Сл. гласник РС“ број 87/2019) и услове 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 77/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 - 
даље: Закон): 1. да кандидат има завршену 
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средњу школу у трајању од четири године, 
2. да има завршен обавезни програм обуке 
за педагошког асистента, у складу са Пра-
вилником о програму обуке за педагошке 
асистенте и да зна ромски језик, 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (уверење 
доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду); 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
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 за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: пријава кандидата треба да садр-
жи: оверен препис / фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; сертификат 
Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја о положеном нивоу обуке 
за педагошке асистенте (оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија не старија од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених на одговарајућем 
обрасцу са холограмом; уверење о неос-
уђиваности издато од МУП-а (оригинал не 
старији од шест месеци); доказ о знању 
српског језика (диплома о стеченом обра-
зовању издата на српском језику се сматра 
као доказ о испуњености услова). Кандида-
ти попуњавају пријемни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са 
одштампаним формуларом достављају горе 
наведену документацију. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом 
се подносе лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Бошко Палковљевић Пин-
ки”“, 11273 Батајница, Пуковника Миленка 
Павловића 7а, са назнаком „За конкурс - 
педагошки асистент”. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху пријема у 
радни однос. Ближе информације могу се 
добити на телефон број: 011/7870-077.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Наставник стручних предмета 
у области економија, право 

и администрација, трговина, 
угоститељство и туризам

на одређено време, преко 60 дана 
до повратка одсутне запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 

услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), 
односно да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена, (мас-
тер академске студије, мастер струков-
них студија и специјалистичких студија) и 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова или 
одговарајуће образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, односно степен и врста стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за одговарајући предмет.

Наставник стручних предмета из 
области трговина, угоститељство и 

туризам
на одређено време, преко 60 дана до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), 
односно да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена, (мас-
тер академске студије, мастер струков-
них студија и специјалистичких студија) 
и образовање из психолошких, педагош-
ких 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 методич-
ких дисциплина и шест праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса 
бодова или одговорајуће образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, односно степен и 
врста стручне спреме у складу са Правил-
ником о степену и врсти стручне спреме 
наставника стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за одгова-
рајући предмет. 

Наставник стручних предмета 
из области економија, право 
и администрација, трговина, 

угоститељство и туризам
на одређено време, преко 60 дана до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
услове предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), 
односно да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струков-
них студија и специјалистичких студија) и 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова или 
дговарајуће образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, односно степен и врста стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за одговарајући предмет. 

ОСТАЛО: остали услови: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да има држављан-
ство Републике Србије, да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, правног саобраћаја 
и човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање, да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати су дужни да подне-
су следећу документацију: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика 
(кандидати који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику не подносе  
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овај доказ); радну биографију. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима - лекарско 
уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија ће изврши-
ти ужи избор кандидата које ће упутити у 
Националну службу за запошљавање Бео-
град, на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. О времену и 
месту провере упућени кандидати ће бити 
накнадно обавештени. Неће се разматрати 
пријаве без пријавног формулара, пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне, уз које 
нису приложени докази који се траже кон-
курсом и оних кандидата кој не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Такође неће се разматрати прија-
ве у којима није тачно назначено за које 
радно место кандидат конкурише (за свако 
радно место доставити посебан пријавни 
формулар). Рок за прјављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти, на наведену 
адресу школе, Економско- трговинска шко-
ла, 11450 Сопот, Кнеза Милоша 12, препо-
рученом поштом са назнаком „За конкурс 
за посао”. За додатне информације обра-
тите се секретаријату школе на телефон: 
011/8251-120.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 

Београд  
Катарине Амброзић 3

Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу 

стручну област Термодинамика и 
термотехника

Наставник у звање предавача за ужу 
стручну област Клиничка медицина

за рад у Пожаревцу

Избор наставника у звање професора 
струковних студија је на неодређено време
Избор наставника у звање предавача је на 
одређено време од пет године

УСЛОВИ: Поред општих услова које пред-
виђа Закон о раду кандидати треба да 
имају одговарајући академски назив или 
друге услове: у звање професора струков-
них студија може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука и има 
научне, односно стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборни-
цима са рецензијама у складу са општим 
актима високошколске установе; у звање 
предавача може бити изабрано лице које 
има академски назив магистар, односно 
најмање стручни назив специјалисте ака-
демских студија у складу са општим акти-
ма високошколске установе. Уз пријаву 
на конкурс учесници конкурса су дужни 
да поднесу: радну биографију, која треба 
да садржи следеће податке: лични пода-
ци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општи-
на); држављанству, телефон и имејл; 
о постигнутим степенима образовања: 
основне студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, одсек, 
смер, студијски програм, ужа област која 
је наведена у дипломи; мастер студије: 
назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, студијски програм, 

ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе 
на којој су завршене, место и датум завр-
шетка, студијски програм, назив рада, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, 
односно уметничка област која је наведе-
на у дипломи; магистарске студије: назив 
установе на којој су завршене, место и 
датум завршетка, назив рада, име и прези-
ме ментора, ужа научна, стручна, односно 
уметничка област која је наведена у дипло-
ми, докторске студије: назив установе на 
којој су завршене, место и датум одбране, 
наслов дисертације, име и презиме мен-
тора, ужа научна, стручна, односно умет-
ничка област која је наведена у дипломи. 
Податке о датуму и месту нострификације 
дипломе стечене у иностранству (ако је 
било која диплома из става 1 ове тачке 
стечена у иностранству), називу установе 
која је извршила нострификацију; датуму и 
месту где је нострификована диплома сте-
чена, називу установе у којој је стечена. 
Податке о научноистраживачком, уметнич-
ком, стручном и професионалном доприно-
су за: техничко-технолошке и медицинске 
науке: научни и стручни радови објавље-
ни у међународним и домаћим часописи-
ма; радови штампаним у зборницима са 
научних и стручних скупова; монографија, 
уџбеник, прегледни чланак, збирка зада-
така, практикум; патенти, нови производи 
или битно побољшани постојећи произво-
ди; нове биљне врсте, нове врсте стоке и 
нове технологије, професионално (научно-
истраживачко, уметничко и стручно) усавр-
шавање знања и вештина. Библиографија 
објављених радова и литературе за учење 
треба да буде наведена по општим биб-
лиографским принципима, односно упут-
ствима за цитирање литературе у научном 
часопису и то по врсти радова. Напомена: 
моле се кандидати да биографске податке 
и податке о научноистраживачком, струч-
ном и професионалном доприносу, осим у 
штампаној форми доставе и на CD-у подат-
ке о доприносу у настави: о унапређењу 
образовног процеса: руковођење развојем 
или учествовање у развоју студијског про-
грама, унапређење студијског програ-
ма, рад са наставним подмлатком, развој 
лабораторија, примена система менаџмен-
та квалитетом у образовном процесу, уна-
пређењу система менаџмента квалитетом 
у циљу унапређења образовног процеса; 
о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената 
(пролазност, просечна оцена); руковођење 
завршним радовима; обезбеђењу литерату-
ре за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, 
ауторизована скрипта, практикум, видео 
туторијали, рецензија уџбеника и помоћ-
них уџбеника; усавршавању педагошких 
вештина; податке о доприносу стручној, 
академској и широј заједници: уџбеник 
издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у 
уџбенику издатом од стране или за потребе 
других високошколских установа; помоћни 
уџбеник издата од стране или за потребе 
других високошколских установа; рецен-
зија уџбеника и помоћних уџбеника, изда-
тих од стране, или за потребе високош-
колских установа; руковођење стручним 
пројектима за потребе привредних субје-
ката и шире заједнице; учешће у стручним 
пројектима за потребе привредних субјека-
та и шире заједнице; рад у међународним 

стручним организацијама; рад у национал-
ним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга пре-
давања по позиву; чланства у одборима 
међународних научних конференција и 
одборима научних друштава; чланства у 
уређивачким одборима часописа, уређи-
вање монографија, рецензије научних 
радова и пројеката; организација научних 
скупова; руковођење научним пројектима, 
потпројектима и задацима; руковођење 
научним и стручним друштвима; актив-
ности у комисијама и телима Министарства 
просвете и телима других министарста-
ва везаних за научну и просветну делат-
ност; позитивна цитираност кандидатових 
радова - по цитату (без аутоцитата); дру-
ге податке за које кандидат сматра да су 
битни. Доказе: извод из матичне књиге 
рођених, извод из књиге венчаних (ако је 
кандидат ступањем у брак променио лич-
не податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стече-
не у иностранству, у овереној фотокопији. 
Ако кандидату, до тренутка подношења 
пријаве није издата диплома, подноси 
се уверење о завршетку студија у овере-
ној фотокопији, осим за нострификацију 
дипломе; доказе о изборима у наставно и 
научно звање, ако је кандидат био биран 
у наставно и научно звање на другој уста-
нови; копије импресума, односно каталога 
са изложби о објављеним радовима, серти-
фикате, потврде, уверења и друге испра-
ве издате од научних, стручних и других 
надлежних организација, организатора 
научних, стручних и уметничких скупова, 
организатора пројеката, научних, стручних 
и уметничких часописа, високошколских 
установа за сваки податак наведен у прија-
ви који се односи на научноистраживач-
ки, уметнички, стручни и професионални 
допринос; допринос у настави; допринос 
стручној, академској и широј заједници, 
друге доказе за које учесник конкурса сма-
тра да су битни. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања на адресу: 
Академија техничких струковних студија 
Београд, Катарине Амброзић 3, 11000 Бео-
град. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд  
Студентски трг 12-16 

тел. 011/7158-151, 7158-177

Редовни професор за ужу научну 
област Примењена физика

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира, и оста-
ли услови предвиђени Статутом Физичког 
факултета и Правилником о ближим усло-
вима за избор у звања наставника и сарад-
ника Физичког факултета, а у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 
67/19, 6/20 - др. закон, 11/2021 - аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (2022.) 
и Статутом Универзитета у Београду. Непо-
стојање сметњи из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању „Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 и 6/20 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3109.11.2022. |  Број 1013 |   

- др. закон, 11/2021 - аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 - др. закон).

ОСТАЛО: пријава треба да садржи: био-
графију, оверену копију дипломе, опис 
досадашње наставне активности, опис 
досадашње научне активности, преглед 
научних резултата, списак наставних и 
научних публикација, списак цитата, нај-
важније публикације, и својеручно потпи-
сану изјаву о изворности, која је доступна 
на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву је потреб-
но доставити у штампаној и едитабилној 
електронској форми (tex или doc формат) 
у складу са темплејтом, који се налази 
на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/
UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса, доставити 
Деканату Физичког факултета, Београд, 
Студентски трг бр. 12-16, (3. спрат соба 
652) у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321, 3636-320

Редовни професор за ужу научну 
област Биофизика у медицини

УСЛОВИ: завршен физички или природно 
математички факултет, VIII степен стручне 
спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни законом о високом образовању и Пра-
вилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Редовни професор за ужу научну 
област Микробиологија

2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну 
област Интерна медицина 

(реуматологија) 

Ванредни професор за ужу научну 
област Анатомија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Медицинска и клиничка 

биохемија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Имунологија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Патолошка физиологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Хумана 
генетика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Медицинска физиологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Патологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Микробиологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 

(ендокринологија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
VIII степен стручне спреме, општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадни-
ка Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

Асистент за ужу научну област 
Биофизика у медицини

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен физички или природно 
математички факултет, VII степен стручне 
спреме, општи и посебни услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању и Пра-
вилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Енглески језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Филолошки факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадни-
ка Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

Асистент за ужу научну област 
Медицина и друштво

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Филозофски факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадни-
ка Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Патолошка физиологија

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Патологија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Судска медицина

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, 
VII степен стручне спреме, општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадни-
ка Медицинског факултета Универзитета у 
Београду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који 
конкуришу за клиничке наставне предме-
те подносе доказ о радном односу на Кли-
ници која је наставна база Медицинског 
факултета у Београду. Пријаве са доку-
ментацијом о испуњавању услова конкур-
са (у складу са Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и сарадни-
ка Медицинског факултета Универзитета у 
Београду) подносе се Писарници Медицин-
ског факултета, у др Суботића 8 у року од 
15 дана од објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90

тел. 011/8721-202

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 139 и чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и одредби 
Правилника о степену и врсти образовања, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Сл. гласник - Просветни 
гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), и 
то: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интерди-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лица која испуњавају 
услове из тачке 1 подтачка 2 морају да 
имају завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
2. Да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на које се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба обавезно да 
доставе: попуњен и одштампан пријавни 
формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију 
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дипломе или уверења о стеченом висо-
ком образовању; доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора за кривич-
на дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(уверење из основног суда, не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика, издат од стране 
високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената, уколико канди-
дат није стекао диплому на српском језику; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата доноси директор школе, у року 
од 8 дана достављања образложене листе, 
коју сачињава конкурсна комисија након 
обављеног разговора са кандидатима. Иза-
брани кандидати су дужни да пре закљу-
чења уговора о раду доставе уверење о 
психофизичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености 
услова доставити искључиво у папирној 
форми на адресу школе Гимназија у Обре-
новцу, 11500 Обреновац, Милоша Обре-
новића 90, са назнаком “За конкурс”. Кан-
дидати треба да доставе тачну адресу, 
контакт телефон и имејл адресу. Контакт 
телефон 011/8721-202.

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
Београд, Маршала Тита 101

тел. 011/2773-965

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба 
да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 став 1 и 2 или 3 члана и чла-
на 122 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” 88/2017, 27/2018- др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1. да има одго-
варајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психоло-
га школе стечено: (1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-

писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, и стручног сарадника, односно поло-
жен стручни испит; 3. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да има најмање 
осам година рада у установи, на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има обу-
ку и положен испит за директора (изабра-
ни кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дуж-
ност); 6. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7. да се 
не води кривични поступак - није покре-
нута истрага против кандидата; 8. да има 
држављанство Републике Србије; 9. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (Образац 
на сајту Министарства просвете) канди-
дат треба да поднесе следећу документа-
цију у два примерка: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (оверену код нотара); 
оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за наставни-
ка односно стручног сарадника (оверену 
код нотара); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); потврду о радном стажу, нај-
мање осам година у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ); доказ да има обавље-
ну обуку и положен испит за директора 
(уколико је кандидат поседује); доказ из 
казнене евиденције МУП РС да није осуђи-
ван правоснажном пресудом РС (не страије 
од 6 месеци); доказ да се не води кривични 
поступак - није покренута истрага против 
кандидата - уверење из надлежног суда 
(не старији од 6 месеци); доказ да за кан-
дидата није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - потврда 
Повереника за заштиту равноправности (не 
старија од 6 месеци); доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (доказ 
подносе само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног 
саветника (доказ подносе кандидати који 
поседују извештај, а уколико не поседују 
достављају потврду да није вршен струч-

но-педагошки надзор); радну биографију 
са кратким прегледом кретања у служби; 
доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима; очитану личну карту. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаву 
са доказима о испуњености услова доста-
вити са назнаком “Пријава на конкурс за 
директора школе” препорученом поштом 
на наведену адресу или лично секретару 
школе, у времену од 8.00 до 15.00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ” 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме. 
Биографију слати искључиво на имејл 
адресу konkurs@boskovic.edu.rs у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, а кан-
дидати који уђу у ужи избор накнадно ће 
доставити осталу потребну документацију.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10

тел. 011/8161-300

Педагошки асистенет
за ученике ромске националности 

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

31.08.2023. године

УСЛОВИ: 1) стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању, знање ромског 
језика и савладан програм обуке у складу 
са Правилником о педагошком асистен-
ту и андрагошком асистенту; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима; 3) неосуђиванст прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се оста-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја кандидати су 
обавезни да приложе следећу документа-
цију и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријјавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати су обавезни да 
приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању у четворогодишњем трајању; 
оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију уврења о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента; уверење о 
држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оерена фототкопија, не стафију 
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од 6 месеци); доказ о неосуђиваности пра-
воснажном 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 прородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело 
из гурпе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од 6 месеци); 
потврду о познавању ромског језика коју 
издаје високошколска установа или нацио-
нални савет ромске националне мањине на 
основу положеног стандардизованог теста 
коју издаје Министарство. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од надлежног 
органа неће се узимати у обзир. Конкурс 
ће бити објављен у публикацији “Посло-
ви”. Неблаговаремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. У поступ-
ку избора педагошког асистента прибавља 
се мишљење надлежног органа јединице 
локалне смоуправе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад се децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања 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 психолош-
ке процене спсособности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидта у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидтима. Пријаве доставити лично или 
путем поште на адресу школе: Основана 
школа “Свети Сава”, 11563 Велики Црље-
ни, Стефана Филиповића 10.

АКАДЕМИЈА  
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
11000 Београд  

Старине Новака 24
e-mail: info@ict.edu.rs

Виши предавач за научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од пет година, место 
рада седиште Одсека Висока школа 
за информационе и комуникационе 

технологије, Београд,  
Здравка Челара 16

УСЛОВИ: за избор у наставничко звање за 
научну област Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство, ужа област Интернет 
технологије и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, 
односно компетенцијама које ће се оцењи-
вати у изборном поступку: кандидат тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 

72 и 73 Закона о високом образовању, као 
и обавезне и изборне услове прописане 
за образовно-научно поље Техничко-тех-
нолошких наука, Минималне услове за 
избор у звања наставника на академија-
ма струковних студија и високим школама 
струковних студија, Статутом и Правилни-
ком о избору и ангажовању наставника и 
сарадника Академије техничко-уметнич-
ких струковних студија Београд. Обавез-
ни услови: научни назив доктора наука за 
научну област за коју се бира; позитивна 
оцена педагошког рада, односно приступ-
ног предавања; радно искуство од најмање 
пет година; у последњем изборном перио-
ду (или у последњих пет година) најмање 
6 бодова остварених објављивањем радо-
ва који припадају категоријама М10 + М20 
+ М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, 
од тога најмање један рад категорије М20 
и један рад категорије М30 из облати за 
коју се бира; књига из релевантне области, 
или одобрен уџбеник за ужу област за коју 
се бира, или поглавље у одобреном уџбе-
нику за ужу област за коју се бира, или 
превод иностраног уџбеника одобреног за 
ужу област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање; 
у последњем изборном периоду учешће у 
комисији за одбрану најмање два завршна 
рада на специјалистичким, односно мастер 
струковним студијама; у последњем избор-
ном периоду учешће у изради најмање два 
развојно-истраживачка или стручна пројек-
та са финансијском подршком корисника у 
привреди или установама, или радно иску-
ство у привреди или установама релевант-
ним за област за коју се бира. Изборни 
услови (минимално 2 од 3 у складу са Пра-
вилником): стручно-професионални допри-
нос; допринос академској и широј заједни-
ци; сарадња са другим високошколским 
иснтитуцијама у земљи и иностранству.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс, могу се под-
нети најкасније у року од 10 дана, рачу-
најући од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Пријаве на конкурс 
се могу предати лично, искључиво рад-
ним данима (понедељак-петак) од 10 до 
14 часова или послати путем поште, на 
адресу Висока школа за информационе и 
комуникационе технологије, 11000 Бео-
град, Здравка Челара 16. Пријаве послате 
поштом морају стићи у Одсек Висока школа 
за информационе и комуникационе техно-
логије до истека наведеног рока за конку-
рисање, иначе ће се сматрати неблаговре-
меним и биће одбачене. Неразумљиве или 
непотпуне пријаве на конкурс, као и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни 
докази, биће одбачене. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Ната-
ша Родић, имејл: natasa.rodic@ict.edu.rs, 
Здравка Челара 16, Београд. Пријава на 
конкурс мора обавезно да садржи: податке 
неопходне за идентификовање наставнич-
ког звања (односно радног места) за које 
кандидат конкурише, што подразумева 
обавезно навођење назива наставничког 
звања за које се конкурише и редног броја 
под којим је у овом конкурсу наведено, и 
податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Уз 
пријаву на конкурс се обавезно достављају 
и следећи докази: уверење надлежног 

органа (МУП) о неосуђиваности за напред 
наведена кривична дела (из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању). Уколико 
кандидату уверење о неосуђиваности не 
буде издато до затварања овог конкурса, 
кандидати приликом пријаве на конкус дос-
тављају потврду да су поднели захтев за 
издавање тог уверења, док само уверење 
о неосуђиваности треба да доставе без 
одлагања, а морају га доставити најкасније 
до дана заснивања радног односа; овере-
не фотокопије високошколских исправа 
о стеченом степену потребног, односно 
одговарајућег високог образовања, који је 
прописан као услов за избор у наставнич-
ког звање за које се конкурише. Подносе 
се оверене фотокопије диплома са свих 
нивоа студија које је кандидат завршио; 
извод из матичне књиге рођених (или ове-
рену фотокопију); уверење о држављан-
ству (или оверену фотокопију); радна 
биографија (ЦВ) и одговарајући доказе 
који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обавља-
ло наставни рад, одговарајући доказ да 
кандидат поседује позитивну оцену укуп-
ног досадашњег наставног, односно педа-
гошког рада (потврда образовне установе 
на којој је кандидат обављао досадашњи 
наставни, односно педагошки рад, резул-
тати студентских анкета и слично); одгова-
рајуће доказе о објављеним радовима, када 
је објављивање одређеног броја радова 
наведено као услов; одговарајуће доказе 
о поседовању захтеваног радног искуства; 
друге потврде којима се доказује испуње-
ност тражених услова; ако такви докази 
постоје, одговарајуће доказе о поседо-
вању захтеваних референци, односно о 
поседовању захтеваних стручних знања, 
вештина, односно компетенција, када је то 
наведено као услов (лиценце, сертифика-
ти, уверења, потврде и слично). Процена 
испуњености општих и посебних услова за 
избор у наставничко звање у погледу којег 
се расписује овај конкурс, вршиће се на 
основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правил-
ником о избору и ангажовању наставника 
и сарадника Академије техничко-уметнич-
ких струковних студија Београд. Кандидат 
који поднесе благовремену, уредну и пот-
пуну пријаву на овај конкурс и за кога се, 
на основу доказа приложених уз пријаву на 
овај конкурс, утврди да испуњава потреб-
не услове за избор у звање у погледу кога 
конкурише, накнадно ће бити обавештен о 
тачном времену одржавања провере оспо-
собљености, поседовања тражених знања 
и вештина, односно компетенција, уколико 
је потребно да се таква провера одржи. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник у звање доцента, за ужу 
научну област Техничка механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора техничких 
наука из области машинства / грађеви-
нарства или доктора биотехничких наука 
из области прераде дрвета, способност за 
наставни рад, објављени научни и струч-
ни радови, машински / грађевински или 
шумарски факултет, одсек и студијски про-
грам за технологије дрвета.
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Наставник у звање ванредног 
професора, за ужу научну област 

Хидрогеологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука - 
геолошко инжењерство, способност за 
наставни рад, објављени научни и стручни 
радови, рударско-геолошки факултет, Гео-
лошки одсек, Департман за хидрогеологију.

ОСТАЛО: Остали услови за избор настав-
ника утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Београду, 
Статутом и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета, као и Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београ-
ду. Пријаве са биографијом и доказима о 
испуњености услова из конкурса (овере-
не фотокопије диплома, извода из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству, списак и сепарате радова) достављају 
се Служби за правне и опште послове, 
Шумарског факултета у Београду, Кнеза 
Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма и на сајту Факултета. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
11000 Београд, Шафарикова 8
тел. 011/3225-236, 3223-328

Наставник предметне наставе у 
посебним условима за предмет 

биологија
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене радника 
распоређеног на место помоћника 
директора школе током школске 

2022/2023. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани билог; VII степен стручне спреме, 
дипломирани професор биологије; мастер 
биологије. Посебни услови: вишегодишњи 
рад са децом са сметњама у раду; уверење 
о остручености за рад са децом са сметња-
ма у развоју. Поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене Законом 
о основама система образовања и васпи-
тања, да је држављанин Републике Србије, 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да није 
осуђиван, у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
крнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита; за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање и да зна српски језик и језик на 

којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Уз пријаву кандидати тре-
ба да доставе доказе о испуњености усло-
ва: оригинал или оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, оверену копију 
уверења о положеном испиту за лицен-
цу, уверење о држављанству, уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, копију личне карте. Пријаве на кон-
курс подносе на адресу школе, у року од 
8 дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ  
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Сценографија

Сарадник у звање самосталног 
уметничког сарадника за ужу 
уметничку област Примењено 

сликарство
на период од четири године

Сарадник у звање вишег уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Текстил
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставни-
ка и сарадника на универзитету донете 
од стране Националног савета за високо 
образовање и општим актима Универзите-
та уметности у Београду и Факултета при-
мењених уметности у Београду. Учесници 
конкурса подносе: пријаву на конкурс у 
три штампана примерка; оверену фото-
копију или оверен препис дипломе у јед-
ном примерку; уверење надлежног органа 
да правоснажном пресудом није осуђен 
за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошкол-
ској установи (члан 72 став 4 Закона о 
високом образовању); радну биографију 
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факул-
тета) у три штампана примерка и у елек-
тронској форми на једном CD-у; пет до 10 
оригиналних радова и пројеката доставље-
них у електронској форми на 4 CD-а за ужу 
уметничку област Сценографија, за ужу 
уметничку област Примењено сликарство, 
за ужу уметничку област Текстил; пПотпи-
сани списак приложене документације и 
радова приложених у електронској форми 
у три примерка. Учесници на конкурсу су 
дужни да у електронском облику, на јед-
ном CD-у или USB-у, приложе презента-
цију својих обавезних референци, са ката-
лошким подацима о радовима написаним 
ћириличним писмом и са јасно наведеним 
именом и презименом кандидата у доњем 
десном углу сваке стране презентације, у 
укупном трајању до 5 минута за избор у 
звање вишег уметничког сарадника, однос-
но до 7 минута за избор у звање самостал-

ног уметничког сарадника и редовног про-
фесора. Образац 2 и Минимални услови за 
избор у звање наставника и сарадника у 
пољу уметности, у пољу друштвено-хума-
нистичких и у пољу техничко-технолошких 
наука на Факултету примењених уметности 
у Београду (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).

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација и радови подносе се Прав-
ној служби Факултета примењених умет-
ности у Београду, Краља Петра 4, у терми-
ну од 10 до 13 часова.
За додатне информације тел. 060/5207721, 
011-3281251

ФАКУЛТЕТ  
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Асистент за ужу научну област 
Софтверско инжењерство

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Зако-
ном о високом образовању, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Правилником о 
минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Статутом Универзи-
тета, Статутом Факултета и Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
на Факултету: асистента - студент доктор-
ских студија или магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, 
који је сваки од претходних степена сту-
дија завршио са просечном оценом нај-
мање 8, и који показује смисао за наставни 
рад. Заинтересовани кандидати су дужни 
да уз пријаву приложе: Диплому о заврше-
ним претходним степенима студија са про-
сечном оценом или о стеченом академском 
називу магистра; потврду о уписаним док-
торским студијама; за студенте са заврше-
ним магистрарским студијама - потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације; 
биографију; списак радова и саме радо-
ве. Напомена: сви прилози, достављају 
се архиви Факултета, поред папирне и у 
електронској форми (УСБ). Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у 
огласним новинама Националне службе за 
запошљавање “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд

1. Сарадник у звању сарадник у 
настави за Међународноправну 

ужу научну област, предмети 
Дипломатско и конзуларно право и 
Међународно хуманитарно право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, сту-
дент мастер академских или специјалис-
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тичких студија, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад. Овај као и остали услови утврђе-
ни су чланом 117 Статута Универзитета у 
Београду - Правног факултета и чланом 
30. Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова на Прав-
ном факултету Универзитета у Београду, 
01-број: 2389/1 од 25.12.2018. године.

2. Сарадник у звању сарадник 
у настави за ужу научну област 

Правна историја, предмет Српска 
правна историја

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, сту-
дент мастер академских или специјалис-
тичких студија, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за настав-
ни рад. Овај као и остали услови утврђе-
ни су чланом 117 Статута Универзитета у 
Београду - Правног факултета и чланом 
30. Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова на Прав-
ном факултету Универзитета у Београду, 
01-број: 2389/1 од 25.12.2018. године.

3. Сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за Пословноправну 

ужу научну област, предмет 
Компанијско право

на одређено време у школској 
2022/2023. години, на Катедри за 

грађанско право

УСЛОВИ: Студент мастер академских или 
специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 (осам). 
Ближи услови утврђени су чланом 86 Зако-
на о високом образовању („Службени глас-
ник РС” број 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 
117 Статута Правног факултета Универзи-
тета у Београду и Правилником о условима, 
начину и поступку избора демонстратора 
Правног факултета Универзитета у Београ-
ду, 01-број: 2147/1 од 25.12.2012. године.

ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписа-
на, пријава кандидата (у три примерка, 
слободна форма, са наведеним контакти-
ма), са прилозима у једном примерку (био-
графија, списак научних радова, радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству), подноси се у писарници 
Универзитета у Београду - Правног факул-
тета, Булевар краља Александра 67, од 
8.00 до 15.00 часова, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВОЗИЋ“
Калуђерица

11130 Београд, Мокролушка 9
тел. 063/7420-493

Васпитач
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одуства

УСЛОВИ: општи услови: услови из члана 
139, 140 и 141 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, и 
10/19, 6/2020, 129/2021), односно кан-
дидат мора да има: одговарајуће образо-
вање; држављанство РС, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, 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 ЕСПБ, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање и психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Посебни услови: завршене 
студије другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке студије или завршене сту-
дије првог степена основне академске или 
основне специјалистичке студије у трајању 
од три године, односно завшене основне 
студије у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: кандидати достављају потреб-
ну документацију и то: кратку биогра-
фију - CV, фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ (фотокопију) да су 
стекли образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова (уколико поседу-
ју), фотокопију уверења о стеченој лицен-
ци (уколико је поседују), фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, фотокопију 
уверења о држављанству и уверење да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривично дело из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (наведено у општим условима 
конкурса). Пријаве се достављају на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“, 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Фотокопије не враћамо.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12

тел. 011/3941-826

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: општи и посебни услови за засни-
вање радног односа у школи су прописани 
Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јав-
ном сектору и Правилником о организа-
цији рада и систематизацији радних места 
Основне школе “Јајинци”, и то ако лице: 

1) има одговарајуће образовање економ-
ског смера са високом стручном спремом у 
складу са Уредбом о каталогу радних мес-
та у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору и чланом 34 и 78 
Правилника о организацији рада и систе-
матизацији радних места Основне школе 
“Јајинци“: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство РС, 5) зна 
језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; 6) има најмање шест месеци 
радног искуства на пословима дипломира-
ног економисте за финансијско-рачуновод-
ствене послове у просвети, са дипломом 
економског смера високе стручне спре-
ме. Кандидати који су заинтересовани за 
наведено радно место попуњавају пријем-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријемни формулар са биографијом 
(са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије https: //www.mpn.
gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/) кандидат 
је потребно да достави школи: доказ о сте-
ченој дипломи економског смера са висо-
ком стручном спремом; оверену фотокопију 
дипломе; уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
- оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци; уверење да кандидат 
нема утврђено дискриминаторно понашање 
- оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци; уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом-оригинал или оверена фотоко-
пија; -уколико диплома није издата на срп-
ском језику, потврду да зна српски језик, 
за лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испи-
ту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, однос-
но доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ за 
најмање шест месеци радног искуства на 
пословима дипломираног економисте за 
финансијско-рачуноводствене послове у 
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просвети, са дипломом економског смера 
високе стручне спреме. (потврда, уговор 
о раду, и други докази из којих се може 
диказати наведено) - оригинал или овере-
на фотокопија. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима који врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису прило-
жени докази који се траже конкурсом као и 
оних кандидата који не испуњавају услове 
у погледу врсте и степена стручне спреме 
предвиђене Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору и чланом 34 и 
78 Правилника о организацији рада и сис-
тематизацији радних места Основне школе 
“Јајинци”. Пријавни формулар, биографија, 
конкурсом тражене доказе о испуњавању 
услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену 
адресу са назнаком “За конкурс за радни 
однос дипломирани економиста за финан-
сијско-рачуноводствене послове са пуним 
радним временом“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе. Телефон школе 011/3941-826.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/309-2999

Доцент за ужу научну област 
Комуникологија и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII 
степен стручне спреме, односно докто-
рат наука из уже научне области за коју 
се бирају, као и да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом образо-
вању (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закон, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 
и 67/21 - др. закон), Статутом Универзи-
тета у Београду и Факултета политичких 
наука за избор у звање доцента и Правил-
ником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Бео-
граду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16 са изменама и допунама. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености 
услова (биографија, оверен препис дипло-
ма и додатака диплома/уверења о положе-
ним испитима свих нивоа студија, очита-
на/копија личне карте кандидата, списак 
научних и стручних радова, објављене 
радове и друге доказе у складу са напред 
наведеним актима) доставити на адре-
су Факултета политичких наука, Београд, 
Јове Илића 165 у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву са дока-
зима кандидат доставља и својеручно пот-
писану изјаву о изворности која је у елек-
тронском облику доступна на линку www.
fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који подне-
су благовремене и потпуне пријаве и који 
испуњавају услове конкурса организоваће 
се приступно предавање у складу са Одлу-
ком о извођењу приступног предавања на 

Универзитету у Београду („Гласник Универ-
зитета у Београду” бр. 195. од 22.09.2016. 
године, са изменама и допунама).

Асистент за ужу научну област 
Филозофске, социолошке и 

психолошке студије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти 
докторских студија или да су магистри нау-
ка са прихваћеном темом докторске дисер-
тације, који су сваки од претходних степе-
на студија завршили са просечном оценом 
најмање осам (8), да имају смисао за 
наставни рад као и да испуњавају услове 
предвиђене Законом о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17....11/21 
- аутентично тумачење, 67/21 67/21 - др. 
закон), Статутом и чланом 7. Правилника о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа сарадника Универзи-
тета у Београду-Факултета политичких нау-
ка. Приликом избора узима се у обзир већа 
просечна оцена у току студирања а посеб-
но из уже научне области за коју се канди-
дат бира, време трајања студија, мотивиса-
ност за рад у настави, познавање светских 
језика. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, оверен пре-
пис диплома са претходних нивоа студија 
стечених у земљи или решења о призна-
вању стране високошколске исправе о 
одговарајућој стручној спреми, потврда о 
уписаним докторским студијама или одлу-
ка универзитета о прихваћеној теми док-
торске дисертације, уверење о положеним 
испитима са претходних нивоа студија, 
доказ о познавању светских језика, спи-
сак објављених радова и радове, очитана/
копија личне карте кандидата) доставити 
на адресу Факултета политичких наука, 
Београд, Јове Илића 165 у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеруч-
но потписану изјаву о изворности која је 
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. 
Неблаговремено достављене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

PPU “PLAY”
Београд, Ивановачка 6
e-mail: info@vrticplay.rs

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60дана

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати сле-
деће законом прописане услове за засни-
вање радног односа: 1) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 
140 и чланом 141 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88117, 27/18 - други и 
129121) и члана 39 Закона о предшколс-
ком васпитању и образовању („Сл. гласник 
РС” број закони, 95/18 - други закон 10/19 
и 129/219; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) 
да није осуђиван ван правознажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеци, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, 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 других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. 4) 
да има држављанство Републике Србије; 
5) Зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; потребно додат-
но искуство: познавање енглеског језика. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” искључиво путем елек-
тронске поште на адресу: info@vrticplay.
rs са назнаком „За конкурс”. Кандидати 
треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар, преузима се са званичне странице 
Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја (скениран биографију); 
диплому (скениран оригинал); лиценцу 
за рад у предшколској установи; уверење 
о држављанству; уверење да није осуђи-
вана од стране МУП а; потврду о позна-
вању Енглеског језика, посебно лекарско 
уверење, као доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом издато у задњих шест месеци дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА БЕОГРАД

11000 Београд, Југ Богданова 28

Наставник наставних предмета 
агенцијско и хотелијерско 

пословање (практична настава, 
практична настава у блоку, 

професионална пракса) 
на одређено време, преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипло-
мирани туризмолог; дипломирани геог-
раф - туризмолог; дипломирани географ 
(туризмолог); дипломирани економиста 
- менаџер за туризам, смер туристички 
менаџмент; дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, смер хотелијер-
ски менаџмент; дипломирани менаџер у 
туризму; дипломирани менаџер у хоте-
лијерству; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије 
у области економије; мастер туризмо-
лог, претходно завршене основне ака-
демске студије у области економије или 
географије; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије у 
области географије, туризма и хотелијер-
ства; мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском 
програму: менаџер у туризму или менаџер 
у хотелијерству; мастер менаџер, претход-
но завршене основне академскестудије 
на студијском програму: Хотелијерство 
и туризам; мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне ака-
демске студије у области Економије; мас-
тер професор предметне наставе, претход-
но завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијер-
ство; мастер професор стручних предме-
та, претходно завршене основне академ-
ске студије у области Економије; мастер 
професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије на 
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студијском програму Туризам и хотелијер-
ство. Уколико поседују, учесници конкурса 
за радно место наставника достављају и 
оригинал или оверену фотокопију испра-
ве којом доказују да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, 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 
европских системом преноса бодова; ори-
гинал или оверену фотокопију: уверења о 
држављанству Републике Србије; уверење 
надлежних органа да лице није осуђивано 
правоснажном судском пресудом са прав-
ним последицама у смислу чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и уверење да није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, издато након расписи-
вања конкурса.

Наставник предметне наставе, 
наставног предмета енглески језик

са 88,89% радног времена, на одређено 
време, преко 60 дана, до 31.08.2023. 

године, ради замене одсутне запослене, 
за школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
професор енглеског језика и књижевности 
и италијанског језика и књижевности; про-
фесор енглеског језика и књижевности и 
немачког језика и књижевности; дипло-
мирани филолог англиста; дипломира-
ни професор енглеског језика и књижев-
ности; мастер филолог (студијски 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 књижевност); мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају да имају 
претходно завршене основне академске 
студије из области предмета, односно на 
студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност; Енглески језик и књижев-
ност; Англистика; Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом.

Наставник практичне наставе, 
наставног предмета куварство са 
практичном наставом - практична 

настава; куварство - практична 
настава; куварство са практичном 

наставом - практична настава у 
блоку; куварство са практичном 

наставом - феријална пракса; 
куварство-практична настава у 

блоку; куварство - професионална 
пракса

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

па до њеног повратка на посао

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије 
куварства; гастролог; виши стручни радник 
угоститељско туристичке струке, занимање 
кулинарство; виши стручни радник у угос-
титељству, смер кулинарство; виши угос-
титељ; виши угоститељ - гастролог; виши 
стручни радник - комерцијалист угости-
тељства; комерцијалист угоститељства; 

менаџер хотелијерства, смер гастроно-
мија; менаџер хотелијерства, смер гастро-
логија; менаџер у гастрономији; струковни 
менаџер гастрономије; струковни менаџер 
гастрономије из области менаџмента и биз-
ниса; струковни економиста за туризам и 
угоститељство; струковни економиста на 
студијском програму - туризам и угости-
тељство и студијском програму - туризам 
и хотелијерство; економиста за туризам 
и угоститељство; економиста за туризам 
и хотелијерство; дипломирани менаџер 
гастрономије; дипломирани менаџер - 
гастрономија дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, на смеру Хоте-
лијерски менаџмент, ако су на основним 
академским студијама изучавани настав-
ни садржаји из области предмета; виши 
стручни радник организатор пословања у 
угоститељству - одсек кулинарство; мас-
тер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму 
Менаџер у гастрономији; (20) дипломира-
ни економиста - менаџер за хотелијерство, 
ако су на основним академским студијама 
изучавани наставни садржаји из области 
предмета; мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије 
на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство, ако су на основним академским 
студијама изучавани наставни садржаји 
из области предмета; струковни менаџер 
у туризму и угоститељству, ако су изуча-
вани наставни садржаји из области пред-
мета; специјалиста струковни економиста 
за пословну економију и менаџмент угос-
титељства и гастрономије, ако су изучава-
ни наставни садржаји из области предме-
та; мастер професор стручних предмета, 
претходно завршене основне академске 
студије на студијском програу Туризам и 
хотелијерство, ако су на основним академ-
ским студијама изучавани наставни садр-
жаји из области шредмета. Лице из тачке 
20) мора имати претходно стечено средње 
образовање за образовни профил, однос-
но смер: кувар, кувар техничар, техничар 
кулинар или кулинарски техичар; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи за образовни 
профил односно смер: кувар, кувар тех-
ничар, техничар кулинар или кулинарски 
техичар (за кандидате који конкуришу за 
наставника куварства). 3. уколико посе-
дују, учесници конкурса за радно место 
наставника достављају и оригинал или ове-
рену фотокопију исправе којом доказују да 
имају 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 бодо-
ва из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европских систе-
мом преноса бодова; оригинал или овере-
ну фотокопију: уверења о држављанству 
Републике Србије; уверење надлежних 
органа да лице није осуђивано правоснаж-
ном судском пресудом са правним после-
дицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и Уверење да није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, издато након расписивања 
конкурса. Општи услови: у радни оснос у 
установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако 
има одговарајуће образовање; има психич-

ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима: није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречана 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1, овог члана, доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Одго-
варајуће високо образовање за обављање 
послова наставника прописано је чл. 140 и 
чл. 142 Закона о основама система обра-
зовања и вапитања. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; Лице 
из став 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Степен 
и врста образовања наставника и стручних 
сарадника прописани су и: Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022). 
Обавезно образовање, за наставнике, из 
чл. 140 закона је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 европских 
системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни оснос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандида-
ти достављају: кратку биографију; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема пропи-
сана Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада: Трговина, угоститељство 
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и туризам. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Учесник 
конкурса који не жели сам да прибави и 
достави доказе о испуњености услова који 
се могу прибавити по службеној дужнос-
ти, попуњава Изјаву у којој даје саглас-
ност да се његов ЈМБГ користи искључи-
во у сврху прикупљања података који се 
односе на доказе које учесник конкурса 
не жели сам да прибави (нпр. уверење о 
држављанству, извод из књиге рођених, 
...). Формулар изјаве се може преузети на 
званичној интернет страници школе или у 
згради Угоститељско-туристичке школе у 
Београду у периоду од 08: 00-14: 00 часо-
ва. Кандидати достављају попуњену и пот-
писану Изјаву уз потребну документацију, 
благовремено, на адресу школе. Доку-
ментација се предаје, или путем поште 
доставља, на адресу: Угоститељско-ту-
ристичка школа, ул. Југ Богданова бр. 28, 
Београд на петом спрату канцеларија бр. 
28. Рок за пријављивање је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкуса. Неблаговре-
мене пријаве као и пријаве са непотпуном 
и од стране јавног бележника не овереном 
документацијом, неће бити узете у раз-
матрање. Контакт особа: секретар школе 
Снежана Басарић, дипл. правник, телефон: 
011/2633-250, 011/2631-899.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11400 Младеновац, Космајска 47
тел./факс: 011/8231-361

email: osvetisava15@gmail.com

1) Професор историје
са 40% радног времена, на одређено 

време, до повратка одсутног запосленог

2) Педагошки асистент
на одређено време, до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: Услови за радно место под 1: да 
кандидат има одговарајуће високо образо-
вање; да испуњава посебне услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 - др. 
закони и 6/2020) и уз пријавни формулар 
који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја достави пријаву 
на конкурс са кратком биографијом као 
и потребне доказе о испуњености усло-
ва. Услови за радмо место под 2: средње 
образовање у четверогодишњем трајању; 
знање ромског језика; да кандидат има 
савладан програм обуке у складу са Пра-
вилником о педагошком и андрагошком 
асистенту. Сви кандидати уз пријавни 
формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја пријаву 
на конкурс са кратком биографијом подне-
се доказ о: 1. одговарајућој врсти и сте-
пену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе); уколико не поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установиу току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова да 

исто стекне у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 2. 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 
потврду да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци); 6. доказ о познавању српс-
ког језика и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4, 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору по 
конкурсу, комисија ће кандидате који уђу у 
ужи избор упутити на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицимакоје врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандари-
зованих поступака у складу са чланом 154 
ст. 5 Закона о основама система васпитања 
и образовања. Рок за пријављивање кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова кон-
курса неће се разматрати. Текст огласа за 
пријем доставити Заводу за тржиште рада 
- подручна јединица Младеновац, ради 
објављивања у листу „Послови”. Пријаве 
слати на адресу: ОШ “Свети Сава” Младе-
новац, Космајска 47 или донети лично у 
просторије школе радним даном од 8.00-
12.00 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Сагласно одредби члана 139 
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 27/18 - др. закони, 6/20 и 129/21) - 
поседовање одговарајућег високог образо-
вања за наставника основне музичке шко-
ле, психолога или педагога, стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије 
(студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године); поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, педагога или пси-
холога; поседовање лиценце за директора 
установе - поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и 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 против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати, 
у оригиналу или овереној фотокопију, при-
лажу: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању за наставника основне музич-
ке школе, педагога или психолога; уве-
рење о положеном стручном испиту или 
лиценцу (обавештење о положеном испи-
ту за лиценцу) за наставника, педаго-
га или психолога; уверење о положеном 
испиту за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али је дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци) - доказ о неосуђиваности за 
кривична дела и о непостојању дискрими-
наторног понашања сагласно члану 139 
ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (извод из казнене еви-
денције МУП-а Републике Србије и потвр-
да Повереника за заштиту равноправ-
ности- не старије од 6 месеци) - уверење 
надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног 
предлога - за кривична дела наведена у 
члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (не старије 
од 6 месеци); доказ - потврду о најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврда мора 
да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је кан-
дидат распоређен и време трајања рада); - 
доказ о знању српског језика за кандидате 
који на српском језику нису стекли одго-
варајуће образовање; - доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује; - уколико је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора устано-
ве, резултате стручно-педагошког надзора 
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установе и оцену спољашњег вредновања 
ако је тај надзор обављен; - биографију 
са кратким прегледом кретања у служби. 
Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са докази-
ма лично доставити у секретаријат ОМШ 
„Владимир Ђорђевић” Београд, Ватрослава 
Јагића 5, радним даном од 10-12 часова, 
или послати поштом (са повратницом) са 
назнаком „Конкурс за директора”.

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 клавир
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 и чланом 142 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 чланом 2, 
став 1 , тачка 10) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС- 
Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно 
чланом 23. став 1 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова Основне 
музичке школе „Стеван Христић” Младено-
вац дел. број 13-18/22 од 14.06.2022. годи-
не. 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 - аутентично тума-
чење) и чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021). Кандидати подносе: 1. 
одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја; 2. радну биографију; 3. доказ о сте-
ченом одговарајућем високом образовању: 
а. оверена копија дипломе о завршеним 
основним студијама, оверена копија дипло-
ме о завршеним студијама другог степена 
и оверене копије одговарајућих додатака 
дипломама, за кандидате који су стица-
ли образовање по прописима који уређују 
високо образовање након 10.09.2005. годи-
не; б. оверена копија дипломе о завршеним 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима 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 месе-
ци); 6. доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење да су у току студија поло-
жили испите из педагогије, психологије и 
методике наставе, или доказ да су положи-
ли стручни испит, односно испит за лицен-
цу (у складу са чланом 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања);  

7. уверење о неосуђиваности прибавље-
но од надлежног органа МУП-а Републике 
Србије (не старије од 6 месеци-оригинал 
или оверена копија); 8. доказ о знању српс-
ког језика издато од одговарајуће високош-
колске установе, осим за кандидате који 
су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање; 9. доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Пријавни формулар и потребна 
документација (тачке 1-8) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (тач-
ка 9) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуња-
вају услове из предходног става, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору школе 
у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од дана достављања образ-
ложене листе конкурсне комисије. Потреб-
на документа 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 добити на контакт теле-
фоне 011/8244-191 и 011/8238-668.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Редовни професор за ужу научну 
област Латински језик, предмет 

Латински језик

Ванредни професор за ужу научну 
област Русистика, предмет Руски 

језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српска 
књижевност, предмет Увод у српску 

књижевност
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали 
услови утврђени Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Београ-
ду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Статутом Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду. Кандидати 
подносе и потписану Изјаву о изворности 
Образац 5 (преузети са сајта Универзите-
та у Београду http: //bg.ac.rs/sr/univerzitet/
univ-propisi.php).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Библиотечка информатика, 
предмет Информатички практикум

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских сту-
дија који је основне академске студије 
завршио са просечном оценом најмање 
осам и смисао за наставни рад. Оста-
ли услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе својеручно 
потписану пријаву на конкурс са биогра-
фијом у прилогу пријаве, доказ којим се 
потврђује одговарајућа стручна спрема, у 
оригиналу или овереној фотокопији, спи-
сак радова и радове, уверење о држављан-
ству, у оригиналу или овереној фотокопији, 
извод из матичне књиге рођених, у ориги-
налу или овереној фотокопији на адресу: 
Филолошки факултет у Београду, Студент-
ски трг број 3, у року од 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања конкурса.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник историје
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са вршења 
функције директора школе, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21) и то: 1) 
да имају одговарајуће образовање, у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 
129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних саадника и васпи-
тача у стручним школама (“Сл. гласник - 
Просветни гласник РС” бр. 4/2022); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 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  
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лица или родоскврнуће, за кривична 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 међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверена копија не старија од 6 
месеци) у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних 
саадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гласник - Просветни гласник РС” бр. 
4/2022); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); доказ да кандидат није лице 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (члан 139 став 1 
тачка 3 Закона) - не старије од 6 месеци; 
доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику; потписану био-
графију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кан-

дидатима. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-282

Наставник музичке културе
са 30% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и 
рачунарства

са 20% радног времена,  
на одређено време, ради замене  

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања
у 2. циклусу основног образовања  

и васпитања, са 25% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање, односно стручну спрему пре-
ма чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни 
гласник РС“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 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, 2/22, 
5/22, 6/2022, 10/2022) важи за тачку 1.1. и 
1.2.; и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи (Сл. гласник - Просветни 
гласник РС бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 2/2017, 16/2020 и 3/2021), 
важи за тачку 1.3; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
уз пријавни формулар (налази се на ине-
тернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) на конкурс 
поднесу следећа документа: диплому (ори-
гинал или оверену фотокопију), извод из 
МК рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију), доказ о 
познавању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли 

на српском језику), уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности за 
кривична дела под тачком 3 услова кон-
курса. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат доставља 
приликом закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи комисија у поступку пропи-
саним чланом 154 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон 019/808-282, 060/030-246.

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

тел. 030/590-142

Спремач / спремачица
у ОШ “Вук Караџић” у Доњем Милановцу 

- подручна школа ИО Голубиње, на 
одређено време, преко 60 дана до 

повратка запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује ниво 
образовања првог степена: основно обра-
зовање, исуњеност услова у складу са чла-
ном 139, а у вези са чланом 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20), члана 24-29 Закона о 
раду, општих услова предвиђених Законом 
о раду (“Сл. гласник 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), у складу са Законом о основном 
образовању и васпитњу Републике Србије, 
односно образовање стечено у основној 
школи у трајању од осам година по про-
пису који је уређивао ЗОСОВ (“Сл. гласник 
РС”, број 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 - др. 
закон и 129/21) као и Правилнику о орга-
низацији и систематизацији радних места 
у школи, број 156/1 од 28.02.2018. годи-
не. Кандидат треба да поседује уверење о 
држављанству (у оригиналу или овереној 
фотокопији); психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнућа, за 
кривично дело примања идавања мита. 
Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз захтев кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипло-
ме - сведочанства о завршеном основном 
образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање које се 
тражи по конкурсу; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављнству (не ста-
рије од 6 месеци- о ригинал или оверена 
фотокопија). Кандидат мора да зна срп-
ски језик. Установа прибавља неопходну 
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документацију у поступку одлучивања за 
заснивање радног односа у складу са чла-
ном 9 ст. 3 и чланом 109 Закона о општем 
управном поступку, односно по службеној 
дужности, а након изјаве кандидата (обра-
зац 1). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве треба послати на 
горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 030/590-142.

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 предвиђе-
них Законом и Статутом Техничког факул-
тета, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника и сарадника на Техничком 
факултету, кандидат треба да испуњава и 
следеће посебне услове за рад: VII/1 степен 
стручне спреме, мастер инжењер рударства 
и уписане докторске академске студије сту-
дијског програма рударско инжењерство. 
Остали услови утврђени су одредбом чла-
на 84 Закона о високом образовању (“Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017) и члана 109, 116 и 117 
Статута Техничког факултета у Бору, као 
Правилника о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника 
и сарадника на Техничком факултету у Бору.

Асистент за ужу научну област 
Индустријски менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, 
као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских настав-
ника и сарадника на Техничком факулте-
ту, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, мастер инжењер менаџмента и упи-
сане докторске академске студије на студијс-
ком програму Инжењерски менаџмент. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 84 
Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017) и члана 109, 116 и 117 Статута 
Техничког факултета у Бору, као Правилника 
о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника и сарадника на 
Техничком факултету у Бору.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

на одређено време, изборни период од 
1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом и Статутом Техничког факул-
тета, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника и сарадника на Техничком 
факултету, кандидат треба да испуњава и 
следеће посебне услове за рад: VII/1 сте-
пен стручне спреме, дипломирани инжењер 
менаџмента, студент мастер академских сту-
дија у области техничких наука на студијс-
ком програму Инжењерски менаџмент. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 84 
Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”, 

бр. 88/2017) и члана 109, 116 и 117 Стату-
та Техничког факултета у Бору, као Правил-
ника о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника и сарад-
ника на Техничком факултету у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно 
је доставити доказе о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, списак радова, 
копиране стране научних и стручних радо-
ва, диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, потврда надлежног 
органа непостојања сметње из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању (Сек-
тор аналитике Полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном пре-
пису. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњавању услова кон-
курса, достављају се на адресу: Технички 
Факултет у Бору, Војске Југославије 12, 
19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 
15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

тел. 030/2100-024

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Техничке 
школе Бор треба да испуњава услове про-
писане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон, 
6/20 и 129/21), да има одговарајуће високо 
образовање за наставника средње стручне 
школе из подручја рада: геологија, рудар-
ство, металургија, хемија, неметали, гра-
фичарство, личне услуге, пољопривреда, 
производња и прерада хране, за педагога и 
психолога, стечено на: 1) студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких нау-
ка, с тим да мора имати завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу); да има пси-
хичку, 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 

кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик, на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да 
има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да је 
савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат за директора прилаже 
следећа документа: биографске податке са 
предлогом програма рада директора Шко-
ле, односно радну биографију са предлогом 
програма рада директора Школе; оверену 
копију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са чл. 140 Закона; 
оверену копију доказа о положеном испи-
ту за лиценцу наставника, односно струч-
ног сарадника (дозволу за рад); доказ о 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученици-
ма; оригинал или оверену копију уверења 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, са 
датумом издавања не старијим од дана 
објављивања огласа; оригинал или овере-
ну копију уверења привредног суда да није 
правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, са датумом 
издавања не старијим од дана објављи-
вања огласа; оригинал или оверену копију 
уверења основног суда да против њега није 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање или давање мита 
и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, са датумом издавања не старијим 
од дана објављивања огласа; оригинал или 
оверену копију уверења вишег суда да про-
тив њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге 
потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично  
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дело примање или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужнос-
ти, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
за кривична дела из надлежности вишег 
суда, са датумом издавања не старијим од 
дана објављивања огласа; извод из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; оверену 
копију доказа да зна српски језик (уколи-
ко је кандидат стекао одговарајуће висо-
ко образовање из чл. 140 Закона на срп-
ском језику, сматра се да је достављањем 
доказа о образовању, доставио и доказ да 
зна српски језик); оверену копију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања - 
достављају лица која су претходно обавља-
ла дужност директора; оверену копију 
доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) или потписану изјаву 
кандидата да није имао стручно-педагошки 
надзор у раду, дату под кривичном и мате-
ријалном одговорношћу. Напомена: изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3. Закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Копије доказа 
које се подносе при конкурисању за избор 
директора школе оверавају се од стране 
надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Пријаве доставити на 
адресу: Техничка школа, 19210 Бор, Бео-
градска 10, са назнаком “Конкурс за дирек-
тора школе”. Информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 030/2100024 Кон-
курс ће бити објављен у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање у року 
од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 
О резултатима конкурса кандидати ће бити 
обавештени у року од 8 дана од дана прије-
ма решења о именовању директора Школе 
од стране министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја. 

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак 
Епископа Никифора Максимовића 14

Наставник разредне наставе - 
наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат: 1. има 
одговарајуће образовање, и то: одгова-
рајуће високо образовање сходно члану 
140 Закона о основама система образовања 

и васпитања и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) сте-
чено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик, образов-
но-васпитни рад се остварује на српском 
језику. 

ОСТАЛО: докази о испуњености услова 
који се достављају уз пријавни форму-
лар: оригинал или оверена копија дипло-
ме о одговарајућем образовању; потврда 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 
издат по објављивању конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ 
о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо обра-
зовање није стекао на српском језику. 
Услов под бројем 2 (да кандидат поседује 
психичку способност за рад) проверава се 
тако што се кандидати који буду изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ који се одно-
си на физичку и здравствену способност 
кандидата доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријавни формулар и доку-
ментацију кандидати достављају и кратку 
биографију са контакт подацима (ЈМБГ, 
адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести рад-
но место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs). Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију треба послати на адресу школе 
или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8 до 13 часова, у затво-

реној коверти са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  
У ЧАЧКУ
32000 Чачак  

Светог Саве 65

Наставник у звању доцент за научну 
област Филолошке науке, ужа 
научна област Енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука - филолошке науке. Заврше-
не основне и мастер академске студије 
енглеског језика и докторске студије у 
области филолошких наука; наставни рад 
у области енглеског језика у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолош-
ких наука на Универзитетском нивоу, иску-
ство у научно-истраживачком раду у језику 
струке у техничко-технолошком пољу. 
Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању, Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Статутом Факултета 
техничких наука у Чачку и Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (пречишћен текст број 
III-01-480 од 03.06.2022. године) као и 
Правилником о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (пречишћен текст број III-01-478 од 
03.06. 2022. године). Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања и број 
телефона, податке о образовању, подат-
ке о радном искуству и друго. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним степе-
нима студија, списак научних и стручних 
радова као и саме радове, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности, као и доказ 
да се против кандидата не води кривични 
поступак у смислу члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 - др. закон, 11/21 - аутентично тума-
чење и 67/21) и члана 135 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Обавеза кан-
дидата, учесника конкурса, да докумен-
та која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и избор-
них елемената, доставља и у електронском 
облику, према Упутству за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на 
www.kg.ac.rs - избори у звања - докумен-
ти за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), које је саставни део 
Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звању асистент за 
научну област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужа 

научна област Електроенергетика
на одређено време од три године
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УСЛОВИ: остали услови: мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, студент 
докторских академских студија у одго-
варајућој научној области, који је сваки 
од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8). 
Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању и Статутом Факул-
тета техничких наука у Чачку. Пријава на 
конкурс садржи име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања 
и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву доставити: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно заврше-
ним степенима студија, списак научних и 
стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, као и 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак у смислу члана 72 став 4 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 - аутентично 
тумачење и 67/21) и члана 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звању асистент за 
научну област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужа 

научна област Рачунарска техника
на одређено време од три године

УСЛОВИ: остали услови: мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, студент 
докторских академских студија у одго-
варајућој научној области, који је сваки 
од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8). 
Поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању и Статутом Факул-
тета техничких наука у Чачку. Пријава на 
конкурс садржи име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања 
и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву доставити: биографију са подаци-
ма о досадашњем раду, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, као и оверене 
фотокопије диплома о претходно заврше-
ним степенима студија, списак научних и 
стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, као и 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак у смислу члана 72 став 4 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 - аутентично 
тумачење и 67/21) и члана 135 став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звању редовни 
професор или ванредни професор 
за научну област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужа 

научна област Информационе 
технологије и системи

на неодређено време или на одређено 
време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор техничких наука или докторат наука из 

уже научне области за коју се наставник 
бира. Поред наведених услова кандида-
ти треба да испуњавају услове прописа-
не Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Статутом 
Факултета техничких наука у Чачку и Пра-
вилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст број III-01-480 од 03.06.2022. 
године) као и Правилником о критерију-
мима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст 
број III-01-478 од 03.06. 2022. године). 
Пријава на конкурс садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и 
друго. Уз пријаву доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, као и 
оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности, 
као и доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак у смислу члана 
72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 
- аутентично тумачење и 67/21) и члана 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу. Обавеза кандидата, учесника конкур-
са, да документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавез-
них и изборних елемената, доставља и у 
електронском облику, према Упутству за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање Универзитета у Крагујевцу (дос-
тупно на www.kg.ac.rs - Избори у звања 
- Документи за заснивање радног односа 
и стицање звања наставника), које је сас-
тавни део Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звању асистент за 
научну област Математичке науке, 

ужа научна област Примењена 
математика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер математичар - Теоријска 
математика, студент докторских ака-
демских студија у одговарајућој научној 
области, који је сваки од претходних сте-
пена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8). Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета техничких 
наука у Чачку. Пријава на конкурс садржи 
име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефо-
на, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије дипло-
ма о претходно завршеним степенима сту-
дија, списак научних и стручних радова као 
и саме радове, доказ надлежног органа о 
неосуђиваности, као и доказ да се против 

кандидата не води кривични поступак у 
смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закон, 11/21 - аутентично тумачење и 
67/21) и члана 135 став 1 Статута Универ-
зитета у Крагујевцу.

Наставник у звању професор 
струковних студија за научну област 

Филолошке науке, ужа стручна 
област Енглески језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука - филолошке науке. Заврше-
не основне и мастер академске студије 
енглеског језика и докторске студије у 
области филолошких наука; наставни рад 
у области енглеског језика у оквиру обра-
зовно-научног поља техничко-технолошких 
наука; искуство у научно-истраживачком 
раду у језику струке у техничко-технолош-
ком пољу; најмање један изборни пери-
од на високошколској установи у звању 
вишег предавача или један изборни пери-
од у звању предавача, по прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/17 - др. закон, 73/18, 67/19 
и 6/20-др закон). Поред наведених усло-
ва кандидати треба да испуњавају услове 
прописане Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета техничких наука у Чачку, 
Правилником о избору у звање наставника 
и сарадника струковних студија на Факул-
тету техничких наука у Чачку (Правилник 
доступан на www.ftn.kg.ac.rs - Факултет - 
Акта Факултета) и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст број III-01-480 од 
03.06.2022. године) као и Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст број III-01-478 од 03.06. 2022.  
године). 

ОСТАЛО: пријава на конкурс садржи 
име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефо-
на, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву достави-
ти: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, као и оверене фотокопије дипло-
ма о претходно завршеним степенима сту-
дија, списак научних и стручних радова као 
и саме радове, доказ надлежног органа о 
неосуђиваности, као и доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак 
у смислу члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
- др. закон, 11/21 - аутентично тумачење 
и 67/21) и члана 135 став 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу. Обавеза кандида-
та, учесника конкурса, да документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних еле-
мената, доставља и у електронском обли-
ку, према Упутству за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на 
www.kg.ac.рс - Избори у звања - Документи  
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за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), које је саставни део 
Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Крагујевцу. Адреса на 
коју се подносе пријаве на конкурс: Факул-
тет техничких наука у Чачку, Светог Саве 
65, 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати су обавезни да пријаве на кон-
курс доставе у затвореној коверти са наз-
наком „Пријава на конкурс - не отварати.” 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

КИКИНДА

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
23313 Нови Козарци 

Краља Петра I 42
тел. 0230/356-005

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 
113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове про-
писане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 
1 и 2 и тачка 2) истог члана, члана 142 
став 1 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Сте-
пен и врста образовања кандидата морају 
бити у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи члан 3 
тачка 10 („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, 10/2022 и 
15/2022). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
који који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично делоза које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 

мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет стра-
ници Министрства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар кандидат прилаже: 
оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме; оригинал или оверену фотокопију 
доказа да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испита за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ). 
Кандидат који није положио испит из пси-
холошких, педагошких и методичких дис-
циплина, обавезан је да их положи у року 
од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену 
копију); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену копију), не старије од 6 
месеци; доказ да кандидат није осуђиван 
за напред наведена кривична дела, извод 
из казнене евиденције, прибавља канди-
дат у Министарству унутрашњих посло-
ва - надлежне полицијске управе (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старији 
од 6 месеци; доказ да кандидат зна срп-
ски језик у обавези су 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. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима, се подноси пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју је именовао 
директор у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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. Кандида-
ти који испуњавају услове у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-

ке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Пријаву послати на горе наведе-
ну адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора школе и на 
телефон: 0230/356-005. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда 
Београдска 8

тел. 0230/423-520

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 20% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава поред 
општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - 
аутентично тумачење), и посебне услове 
прописане члановима: 139 став 1 тачка 
1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) 
подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чла-
на 142 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
Степен и врста образовања кандидата 
морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
члан 3 тачка 10 („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
који који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично делоза које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар кандидат прилаже: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал 
или оверену фотокопију доказа да има 
образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испита за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ). Кандидат 
који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
обавезан је да их положи у року од јед-
не, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова - надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци; доказ 
да кандидат зна српски језик у обавези су 
да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика, ори-
гинал или оверена фотокопија. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима, се подноси пре закључења уговора  
о раду. 

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла наставника разредне наставе може 
бити примљен кандидат који испуња-
ва поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 
95/2018 - аутентично тумачење), и посеб-
не услове прописане члановима: 139 став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 

тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог 
члана, члана 142 став 1 и став 2 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021). Степен и врста образовања 
кандидата морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи члан 2 тачка 1 („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022 и 15/2022). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 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 стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
који који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар кандидат прилаже: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал 
или оверену фотокопију доказа да има 
образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испита за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ). Кандидат 
који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
обавезан је да их положи у року од јед-

не, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова - надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци; доказ 
да кандидат зна српски језик у обавези су 
да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика, ори-
гинал или оверена фотокопија. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, се 
подноси пре закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

са 66,67% радног времена,  
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава поред 
општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - 
аутентично тумачење), и посебне услове 
прописане члановима: 139 став 1 тачка 
1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) 
подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чла-
на 142 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
Степен и врста образовања кандидата 
морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
члан 3 тачка 3 („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
који који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично делоза које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
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дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар кандидат прилаже: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал 
или оверену фотокопију доказа да има 
образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испита за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ). Кандидат 
који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
обавезан је да их положи у року од јед-
не, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова - надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци; доказ 
да кандидат зна српски језик у обавези су 
да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика, ори-
гинал или оверена фотокопија. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима, се подноси пре закључења уговора  
о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији НСЗ „Послови”. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју је именовао 
директор у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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. Кандида-
ти који испуњавају услове у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 

запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима. Пријаве послати на горе наведе-
ну адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на 
телефон: 0230/423-520. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац 

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Биологија, ужа научна област 

Зоологија
у Институту за биологију и екологију 

Факултета, са 50% радног времена, на 
одређено време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане док-
торске студије уже научне области за коју 
се бира или ниво 7.2 НОКС-а магистар 
биолошких наука уз услов да је прихваће-
на тема докторске дисертације, односно 
ниво 8 НОКС-а доктор биолошких наука 
који је изабран у звање асистента по Зако-
ну о високом образовању и у наведеном 
звању провео највише један изборни пери-
од. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Математика, ужа научна област 

Математичка анализа са применама
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане док-
торске студије уже научне области за 
коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а магис-
тар математичких наука уз услов да је 
прихваћена тема докторске дисертације, 
односно ниво 8 НОКС-а доктор математич-
ких наука који је изабран у звање асис-
тента по Закону о високом образовању и 
у наведеном звању провео највише један 
изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Стату-
том Факултета и Правилником о система-
тизацији послова и радних задатака Факул-
тета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за научну област 
Рачунарске науке, ужа научна 

област Методологије рачунарства
у Институту за математику и 

информатику Факултета, на одређено 
време, на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане док-
торске студије уже научне области за коју 
се бира или ниво 7.2 НОКС-а магистар 
рачунарских наука уз услов да је прихваће-
на тема докторске дисертације, односно 
ниво 8 НОКС-а доктор рачунарских наука 
који је изабран у звање асистента по Зако-
ну о високом образовању и у наведеном 
звању провео највише један изборни пери-
од. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова 
и радних задатака Факултета, у складу са 
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којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је достави-
ти биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој одговарајућој стручној спреми и спи-
сак и сепарате објављених радова, однос-
но радова за који поседују потврду да су 
прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ОШ “МОМА СТАНОЈЛОВИЋ” 
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник информатике и 
рачунарства

са 45% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: да имају одговарајуће 
високо образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21), 
као и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“ Сл. гл. РС” 
-Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/20, 
3/21 и 4/21); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-

ства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: доказ о одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте обра-
зовања, односно уверења - ако диплома 
није издата); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија). уверење или потврду о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба 
да садржи и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта или бора-
вишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне, као и прија-
ве са неовереном документацијом неће се 
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом са назнаком 
“За конкурс за радно место ___” достави-
ти на горе наведену адресу. Све потребне 
информације, могу се добити на телефон 
школе 034/332-909.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник енглеског језика и 
књижевности

са 74,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник - извођач програма 
у функционалном основном 

образовању одраслих
са 45% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр: 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/19, 11/19, 2/20, 
8/20 и 16/20), да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије и да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. У складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарт-
ства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: извод 
из књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ 
о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на (потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испити-
ма из педагогије или психологије; уверење 
из МУП -а из казнене евиденције; доказ о 
знању језика на којем се изводи образов-
но васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Закон по члану 142 
став 2 дозвољава да доказ под тачком 4) 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина наставник је оба-
везан 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 има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкуса у публикацији 
НСЗ “Послови”. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу или предати лично шко-
ли. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити на број телефона: 
034/6841-402.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у настави, за научну 
област Правне науке, ужу 

Грађанскоправну научну област
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или 
специјалистичких студија из науче области 
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за коју се бира, који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам (8), на период од једне 
године, са условима из члана 83 Закона 
о високом образовању и члана 117 и 127 
Статута Правног факултета у Крагујевцу. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова као и доказе из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању, слати на 
горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ШОСО „ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб.

тел. 034/332-179

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 139 и 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника те врсте школе 
(специјална школа), педагога или психо-
лога; дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; обуки и положен 
испит за директора установа и најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (ако изабрани 
директор нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у складу са 
Законом о основама система образовања и 
васпитања); које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима- доказ прибавља се пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и оба-
везама.; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; које има 
држављанство Републике Србије; које зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; 
уверења о обуци и положеном стручном 
испиту за директора школе, а ако иза-
брани директор нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у скла-
ду са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; потврду о раду у 
области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (нај-
мање 8 година); уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора; уверења 
основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем 

наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за наведена кривична дела; 
уверење привредног суда да није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности -не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству Републи-
ке Србије - не старије од 6 месеци; 7.извод 
из књиге рођених-не старији од 6 месеци; 
доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима - не старије од 6 месеци (подноси 
се пре закључења уговора); биографију 
са кратким прегледом радног искуства и 
друге прилоге којима доказује своје успе-
хе у наставно-педагошком раду, организа-
ционе и менаџерске способности; предлог 
програма рада директора школе; доказ 
о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у 
школи. Уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. 
Рок за пријављивање на конкурс за избор 
директора установе јесте 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са наз-
наком „Конкурс за директора”, препору-
ченом поштом на адресу ШОСО „Вукашин 
Марковић”, улица Јанка Веселиновића бб, 
34000 Крагујевац или се непосредно пре-
дају секретару школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе сваког радног дана у времену 
од 9 до 13 часова и/или преко телефона 
034/332-179. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Шко-
ла нема обавезу враћања документације 
пријављеном кандидату.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУН ИВАНОВИЋ”

36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8
тел. 036/5430-055

e-mail: milunskola@yahoo.com

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4) и 5) 
чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. Закон, 10/19 и 129/2021) 
и посебне услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
5/22, 6/22 и 10/22). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи 
и то: уверење о држављанству (са хологра-
мом или оверена фотокопија не старије од  

6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них, (са холограмом или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању основних и мастер 
студија; лекарско уверење, да лице има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); извод из казнене 
евиденције да лице није осуђивано прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); потвр-
ду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског 
језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Након утврђене испуње-
ности услова кандидата за пријем у радни 
однос, кандидати, који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступака. По достављеном извештају 
са кандидатима ће се обавити разговор. 
Пријаве достављати на адресу ОШ „Милун 
Ивановић”, 36342 Ушће, Капетана Срђана 
Кошанина 8, или лично. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон 
036/5430-055.

ОШ “МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8

тел. 036/5430-055
e-mail: milunskola@yahoo.com

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4). и 5). 
чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18-др. Закон, 10/19 и 129/2021) 
и посебне услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
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5/22, 6/22 и 10/22). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: 
уверење о држављанству (са холограмом 
или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, 
(са холограмом или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању основних и мастер студија; 
лекарско уверење, да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; 
оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за при-
правнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег 
испита); извод из казнене евиденције да 
лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском 
језику). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Након утврђене испуњености услова кан-
дидата за пријем у радни однос, кандида-
ти, који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. По дос-
тављеном извештају са кандидатима ће се 
обавити разговор. Пријаве достављати на 
адресу ОШ „Милун Ивановић” 36342 Ушће, 
Капетана Срђана Кошанина бр. 8, или лич-
но. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 036/5430-055. 

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

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

Наставник немачког језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета) 

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 
113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове про-
писане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 

1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 
став 1 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 
129/21). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чланом 3. став 1 тачка 
3) подтачка 4) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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). Кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
који који нема образовање из члана 142 
став 1 овог закона, обавезан је да га стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад-српски језик. 
Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министр-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар кандидат прилаже: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе; оригинал 
или оверену фотокопију доказа да канди-
дат има образовање из психолошких педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (за кандидате 
који поседују наведени доказ). Кандидат 
који није положио испит из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
обавезан је да их положи у року од јед-
не а највише две године од дана пријема у 

радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију). 
Уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), не старије од 6 месеци. 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова-надлежне 
полицијске управе (оригинал или овере-
ну фотокопију), не старији од 6 месеци. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима, се подноси пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. 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 се у року 
од осам дана упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запопшљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља директору у 
року од осам дана од обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, доставити 
лично, или поштом на адресу: ОШ „Дос-
итеј Обрадовић“ Врба, Цара Лазара 2а, 
36 214 Врба. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, телефон:  
036/5865-582.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник информатике и 
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, 
чл. 140 став 1 тачка 1. подтачка (1) и (2) 
и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
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11/2019, 2/2020, 8/20, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022). У скла-
ду са чл. 139 Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), 
у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање (образовање је прописано чл. 140 
и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи). У 
складу са чл. 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, канди-
дат мора да има и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из 
став 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 142 ст. 1 овог Закона; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да канидат има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Докази које кандидат прилаже уз 
потписану пријаву: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверена фотоко-
пија исправе којом се доказује да је кан-
дидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или ове-
рена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 

образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика; 
Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се 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 приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става. Потписане 
пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 
10 или лично у просторије школе радним 
данима у времену од 09.00 до 12.00 часова. 
Пријаве које су непотпуне, неблаговремене 
и које не садрже оригинале или оверене 
копије захтеваних докумената неће се узи-
мати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се на телефон 036/379-700.

Наставник технике и технологије
са 20% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, 
чл. 140 став 1 тачка 1. подтачка (1) и (2) 
и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. 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, 8/20, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022). У скла-
ду са чл. 139 Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), 
у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање (образовање је прописано 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). У складу са 
чл. 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да 
има и 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 устано-
ви у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из став 1 овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Наставник и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 142 
ст. 1 овог Закона; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ да канидат има 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Докази које кандидат 
прилаже уз потписану пријаву: оверен пре-
пис (копију) дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверена 
фотокопија исправе којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисципли-
на, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије или доказ да 
је кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наве-
дена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена копија); Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
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 
високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Канди-
дат попуњава и пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља 
школи. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати се у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
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поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног ста-
ва. Потписане пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излет-
ничка бр. 10 или лично у просторије школе 
радним данима у времену од 09.00 до 12.00 
часова. Пријаве које су непотпуне, небла-
говремене и које не садрже оригинале или 
оверене копије захтеваних докумената 
неће се узимати у разматрање. За додат-
не информације обратити се на телефон 
036/379-700.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, 
чл. 140 став 1 тачка 1. подтачка (1) и (2) 
и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). Степен и 
врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. 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, 8/20, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022). У скла-
ду са чл. 139 Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), 
у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање (образовање је прописано чл. 140 
и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи). У 
складу са чл. 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, канди-
дат мора да има и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из 
став 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 142 ст. 1 овог Закона; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да канидат има има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Докази које кандидат прилаже уз 
потписану пријаву: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверена фотоко-
пија исправе којом се доказује да је кан-
дидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит - испит 
за лиценцу; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или ове-
рена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Минис-
тарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандида-
ти који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. 
Кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се 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 приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става. Потписане 
пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 
10 или лично у просторије школе радним 
данима у времену од 09.00 до 12.00 часова. 
Пријаве које су непотпуне, неблаговремене 
и које не садрже оригинале или оверене 
копије захтеваних докумената неће се узи-
мати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се на телефон 036/379-700.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

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

Сарадник у звање асистента 
за научну област Машинско 

инжењерство за ужу научну област 
Механизација и носеће конструкције

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија 
из научне области Машинско инжењер-
ство и који је сваки од претходних сте-
пена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8,00. Поред општих услова 
за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду („Службени гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава опште и посебне усло-
ве предвиђене Законом о високом обра-
зовању (“Сл. гласник Републике Србије” 
број 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 - др. закон и 11/2021 - 
аутентично тумачење), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Статутом Факултета 
за машинство и грађевинарство у Краљеву, 
Правилником о условима, начину и поступ-
ку избора у звање сарадника Факулте-
та (број 1145/5 од 06.10.2015. године) и 
Одлуком о изменама и допунама Правил-
ника о условима, начину и поступку избора 
у звање сарадника Факултета за машин-
ство и грађевинарство у Краљеву (број 627 
од 18.05.2018. године) у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о испуњавању 
услова конкурса у погледу школске спре-
ме - оверене фотокопије диплома и дода-
така дипломама о завршеним претходним 
степенима студија или уверења о заврше-
ним претходним степенима студија и уве-
рења о положеним испитима, потврду да 
је кандидат уписан на докторске академске 
студије из области за коју се бира, одгова-
рајући доказ надлежног органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 
Закона о високом образовању и члана 135 
Статута Универзитета у Крагујевцу, спи-
сак научних и стручних радова као и саме 
радове и све остале доказе од значаја за 
избор. Пријаве кандидата са прилозима о 
испуњавању услова конкурса доставити на 
адресу Факултет за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, улица Доситејева 19, 
36000 Краљево са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор сарадника у звање асис-
тент за ужу научну област Механизација и 
носеће конструкције”. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови” и на интернет страници 
Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
се разматрати.

Сарадник у звање асистента за 
научну област Математичке науке 
за ужу научну област Математичка 

анализа са применама
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија из 
научне области Математичке науке и који  
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је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 
8,00 или магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Поред 
општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник Репу-
блике Србије” број 88/2017, 27/2018 - 
др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. 
закон и 11/2021 - аутентично тумачење), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о усло-
вима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета (број 1145/5 од 
06.10.2015. године) и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о условима, начи-
ну и поступку избора у звање сарадника 
Факултета за машинство и грађевинарство 
у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. годи-
не) у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о испуњавању услова конкурса у 
погледу школске спреме - оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама о 
завршеним претходним степенима сту-
дија или уверења о завршеним претход-
ним степенима студија и уверења о поло-
женим испитима, потврду да је кандидат 
уписан на докторске академске студије 
из области за коју се бира или одлуку 
надлежног органа о прихваћеној теми док-
торске дисертације, одговарајући доказ 
надлежног органа у погледу неосуђива-
ности у смислу члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању и члана 135 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове 
и све остале доказе од значаја за избор. 
Пријаве кандидата са прилозима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу 
Факултет за машинство и грађевинарство 
у Краљеву, улица Доситејева 19, 36000 
Краљево са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор сарадника у звање асистент за 
ужу научну област Математичка анализа 
са применама”. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Универ-
зитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разма- 
трати.

Сарадник у звање асистента за 
научну област Физичке науке ужу 
научну област Примењена физика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из 
научне области Физичке науке и који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8,00 
или магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Поред 
општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидат треба да испуњава опште 
и посебне услове предвиђене Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник Репу-

блике Србије” број 88/2017, 27/2018 - 
др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. 
закон и 11/2021 - аутентично тумачење), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Ста-
тутом Факултета за машинство и грађеви-
нарство у Краљеву, Правилником о усло-
вима, начину и поступку избора у звање 
сарадника Факултета (број 1145/5 од 
06.10.2015. године) и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о условима, начи-
ну и поступку избора у звање сарадника 
Факултета за машинство и грађевинарство 
у Краљеву (број 627 од 18.05.2018. године) 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву доста-
вити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погле-
ду школске спреме - оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама о заврше-
ним претходним степенима студија или 
уверења о завршеним претходним степе-
нима студија и уверења о положеним испи-
тима, потврду да је кандидат уписан на 
докторске академске студије из области за 
коју се бира или одлуку надлежног органа 
о прихваћеној теми докторске дисертације, 
одговарајући доказ надлежног органа у 
погледу неосуђиваности у смислу члана 
72 став 4 Закона о високом образовању 
и члана 135 Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, списак научних и стручних радо-
ва као и саме радове и све остале доказе 
од значаја за избор. Пријаве кандидата са 
прилозима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу Факултет за машин-
ство и грађевинарство у Краљеву, улица 
Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор сарадника у 
звање асистент за ужу научну област При-
мењена физика”. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Универ-
зитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се раз-
матрати.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

37260 Варварин 
Слободе бб.

тел. 037/788-346

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен 
у радни однос под условима: 1) да има 
завршену одговарајућу вишу стручну спре-
му за васпитаче: на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне 
академске или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три годи-
не, или одговарајуће више образовање 2) 
да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кривич-
на дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује вас-
питно образовни рад; 6) да има лиценцу 
за рад или да у року од 2 године од дана 
заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу; 7) најмање 1 годину радног иску-
ства. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4), 6) и 7) саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се у оригиналу или 
у виду оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. 

Главни кувар - шеф кухиње

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен 
у радни однос под условима: 1) да има 
завршено средње образовање угости-
тељског смера; 2) да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) да има држављанство Репу-
блике Србије; 4) најмање 6 месеци радног 
искуства. Докази о испуњености под 1) 2), 
3) и 4) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у оригиналу или у виду овере-
них фотокопија. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије. Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Установи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Потребно је доставити следећу 
документацију: диплому о завршеном 
одговарајућем вишем, средњем образо-
вању (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из Казнене евиденције односно уве-
рење основног суда као доказ да лице 
није осуђивано (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству, 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о радном искуству, (оригинал или овере-
ну фотокопију); лиценцу за рад (ориги-
нал или оверену фотокопију) уколико је 
поседује. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор (васпитачи), у року од осам 
дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих 
поступака. Решење о избору кандида-
та донеће конкурсна комисија, у року од 
осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати 
на горе наведену адресу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон  
037/788-346.
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ОШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
37252 Јасика, Станислава Биничког бб.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Срње, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Кукљин, 

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће 
високо образовање (чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 
- др. закон и 10/19): стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, према 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњавају услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/2019), и то следеће врсте обра-
зовања: 1) професор разредне наставе, 2) 
професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, 3) професор разредне наста-
ве и енглеског језика за основну школу, 4) 
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - 
мастер. Кандидати поред наведеног треба 
да испуњавају услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” 
број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19): 1) 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се доставља при закључењу уго-
вора о раду); 2) да нису осуђивани прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик 
(односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: 
пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; радну и лич-
ну биографију са адресом и контакт теле-
фоном - ЦВ; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (кандидати који 
су завршили други степен, достављају и 
диплому са основних академских студија); 
уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 
6 месеци) из МУП-а; уверење о држављан-
ству (оргинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оргинал или оверену фото-
копију); кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику доставља доказ о 
знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (доказ треба да 
буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих доку-
мената). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, 
као ни непотпуне и неблаговремене прија-
ве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима који 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не 
старије од 6 месеци. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају лично или поштом, на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс“. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
16212 Свође, Тегошница

Наставник математике
са 89% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/21) и чл. 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019), и то: 
да имају одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука 
(у овом случају је неопходно да кандидат 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање 
до 10. децембра 2005. године. Изузетно, 
наставник јесте лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 

првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. Кандидати тре-
ба и: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу за законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - члан 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 
6/2020); да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (формулар за 
пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања - http: //www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар кандидати достављају: уверење о 
држављанству Републике Србије, ориги-
нал или оверена копија (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверена копија 
изода из матичне књиге рођених са холо-
грамом; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о неос-
уђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања у складу са чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика- доказ да 
је положио испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (дос-
тављању само они кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском 
језику); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима кандидат је дужан да доста-
ви пре закључивања уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема раз-
ултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата  
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у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве са 
потребном документацијом достављају 
се на адресу школе у затвореној коверти, 
лично или поштом са назнаком „За кон-
курс ____ (навести радно место за које 
се конкурише)“. Пожељно је да канди-
дати у пријави назначе контакт телефо-
нон. Све потребне инофрмације могу се 
добити код секретара школе на телефон:  
063/8860-974.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до њеног повратка са 
неплаћеног одсуства, најкасније до 

25.09.2025.

УСЛОВИ: Поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017.одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), кандидат мора да испуњава 
и посебне услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018- 
др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
и да има: 1) одговарајуће образовање из 
чл. 140 став 1 и 2 истог Закона: стечено 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Поред наведених услова кандидат, у 
погледу степена и врсте образовања, тре-
ба да испуњава и услове прописане Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника, из опшеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Сл. гласник РС”-Просветни 
гласник, број, 8/2015 и 4/2022).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: кратку биографију, 
диплому (уверење) о траженој врсти и сте-
пену стручне спреме, односно образовања, 
уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију 
не старије од 6 месеци), доказ да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку, извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију). Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима под-
носи само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњен 
пријавни формулар са траженом докумен-
тацијом достављају школи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима. Решење о 
избору кандидата по објављеном конкурсу 
донеће се у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Разговор са кандидатима обавиће се 
у просторијама школе, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену обављања разго-
вора бити обавештени на бројеве кантакт 
телефона које су навели у својим прија-
вама. Сва додатна објашњења кандидати 
могу добити путем телефона 016/223-430.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник предметне наставе - 
математике

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуња-
вају услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. 
гл. РС”, број 88/2017, 27/2018 др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) односно да 
имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања које су 
стекли а (на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагош-
ких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 

прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 
кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу сепена и врсте образовања према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - 
Просветни гласник“, бр. 4/2022 и 15/2022); 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетноглица, 
запуштање и злоствљање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за која није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар се дос-
тављају докази о испуњености услова: 
диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању (лица која су стекла академско 
звање мастер у обавези су да доставе и 
диплому о претходно завршеним основ-
ним академским студијама), уверење о 
неосуђиваности - уверење из казнене еви-
денције МУП-а (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (са холограмом), доказ о знању срп-
ског језика (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли 
на српком језику, а доказује јсе потврдом 
одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српког јези-
ка). Сва документа се достављају у ориги-
налу или у овереној фотокопији. Доказ да 
лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси 
кандидат који буде изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају - преузимају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на 
горе наведену адресу, или лично у секре-
таријату школе, са назнаком “За конкурс”. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће бити обавештени на 
бројеве контакт телефона или имејл адре-
се које су навели у својим пријавама. Раз-
говор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове конкурса обавиће 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе, по пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученици-
ма, у просторијама Гимназије у Лесковцу, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену 
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бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона или имејл адресе које су навели у 
својим пријавама.Сва додатна објашњења 
кандидати могу добити путем телефона  
016/212-218.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ” 

16211 Губеревац

Наставник предметне наставе - 
математике

са 33,34% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у матичној школи 

у Губеревцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може 
да буде примљено луце под условима про-
писаним чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник” РС број 88/17, 27/2018 - др 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, однос-
но високо образовање стечено на: 1) на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, под усло-
вом да су завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2.) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005.године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи за за наставника математике. 
2.да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4.да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: 1. ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном високом образовању 
(уколико је кандидат стекао образовање 
по прописима који важе после 10. септем-
бра 2005. године доставља оверену фото-
копију дипломе основних студија и овере-
ну фотокопију дипломе мастер студија);  

2. извод из казнене евиденције полицијске 
управе, као доказ о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци); 3. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци) 4. извод из мати-
чне књиге рођењех (оригинал са хологра-
мом или оверена фотокопија); 5. потвр-
ду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског 
језика (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском јези-
ку); 6. кратку биографију - ЦВ. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарствапросвете, 
науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и попуњеним пријавним 
формуларом доставља школи лично или 
поштом на адресу: Основна школа” Бора 
Станковић” Губеревац, 16211 Губеревац, 
са назнаком “За конкурс” у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од 
осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизова-
них поступка, о чему ће бити обавештени 
на бројеве телефона или мејл адресе које 
су навели у својим пријавама. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима и 
обавља разговор са кандидатима са листе. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама Основне школе „Бора Стан-
ковић” у Губеревцу, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве телефона или мејл адресе које 
су навели у својим пријавама. Конкурсна 
комисија сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе поне-
дељком и средом од 09-13 ч. на телефон: 
064/9576-303. 

НИШ

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика, Јастребачка бб.

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 и члана 122. став 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
27/18, 6/20, 129/21) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психолога 
школе стечено: на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога. Лице из 
став 1 тачка 1) и подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника 
и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; да има психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит 
за директора установе, односно да иза-
брани кандидат у законском року положи 
испит у складу са Правилником о програ-
му обуке и полагању испита за лиценцу 
за директора установе образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 63/18); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности или других 
добара заштићених мађународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
да се не води кривични поступак- да није 
покренута истрага; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Дирек-
тор се бира на период од четири годи-
не. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у 
листу “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис / фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за наставника или стручног сарад-
ника; лекарско уверење за поседовање 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); потврду да има најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; дозволу 
за рад директора школе, односно уверење 
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о положеном испиту за директора школе, 
уколико га поседује (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених - искључиво на новом обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском 
језику); уверење надлежне службе МУП-а 
о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак и да 
није покренута истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
доказ о резултату стручно педагошког над-
зора о раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника); доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само за канди-
дата који је претходно обављао дужност 
директора установе); преглед кретања у 
служби са биографским подацима (необа-
везно); доказе о својим стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурсној комисији за избор 
директора”. Кандидати учесници конкур-
са ће бити позвани на интервју од стране 
конкурсне комисије, а по завршетку рока 
за пријављивање на конкурс. Кандидати 
учесници конкурса ће бити обавештени о 
избору директора и његовом именовању 
од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 018/610-400.

БИОТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
“ШУМАТОВАЦ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сцдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из став 1 тачка 1) и подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) за наставника, педагога или психоло-
га; најмање осам година рада у установи 

на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (односно да изабрани кан-
дидат у законском року положи испит у 
складу са Правилником о програму обуке 
и полагању испита за лиценцу за директо-
ра установе образовања и васпитања (Сл. 
гласник РС, бр. 63/2018); доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), 
уколико се на конкурс јавља лице које је 
претходно обављало дужност директора 
установе; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; да није покренута истрага 
нити да је подигнута оптужница за кривич-
на дела из надлежности суда; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности или других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (доказује 
се дипломом о стеченом образовању). Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: попуњену пријаву 
скинуту са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у одељку 
ново на сајту; оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис / фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за наставника, педагога или психо-
лога; потврду о радном искуству; доказ о 
обуци и положеном испиту за директора 
установе; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених-искључиво на новом обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фото-
копија); лекарско уверење за поседовање 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци); уверење суда да није 
покренута истрага нити да је подигнута 
оптужница (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); уверење 
полицијске управе о неосуђиваности (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора - за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора 
установе; преглед кретања у служби са 
биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима 
(факултативно). Пријаве слати на адресу: 
Биотехнолошка школа “Шуматовац”, 18220 
Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб., са 
назнаком „Конкурсној комисији за избор 
директора установе”. Кандидати учесници 
конкурса ће бити позвани на интервју од 
стране конкурсне комисије, а по завршетку 
рока за пријављивање на конкурс. Канди-
дати учесници конкурса ће бити обавеште-

ни о избору директора и његовом имено-
вању од стране Министра просвете. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код председника конкурсне комисије на 
телефон: 018/800-793.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка запослене на рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: више образовање VI сте-
пен стручне спреме школа за васпитаче 
или основне трогодишње струковне или 
академске студије (180 ЕСПБ); да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовни-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарста просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Потребна 
документација: ЦВ; оверена фотокопија 
дипломе о стеченој стручној спреми; овере-
на фотокопија додатка дипломи (уколико је 
кандидат поседује); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење 
(изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду); оригинал или овере-
на фотокопија уверења да 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење полицијске управе из 
казнене евиденције МУП-а и из надлежног 
суда). Уверења не могу бити старија од 6 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти на адресу, са назнаком „пријава на кон-
курс за радно место васпитача на одређе-
но време”: Предшколска установа “Лане”, 
Мишићева 1, 18220 Алексинац. Телефон: 
018/4804-827 и 018/4804-949.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Чистач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: I степен стручне спреме (дос-
тавља се са пријавом на оглас); има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доставља 
се приликом закључења уговора о раду); 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
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условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доставља 
се са пријавом на оглас); има држвљанство 
Републике Србије (доставља се са прија-
вом на оглас); зна српски језик. Кандидати 
су дужни да доставе: пријавни формулар 
доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, попуњен и одштампан; ове-
рену фотокопију сведочанства о стеченом 
основом образовању: уверење о неосуђи-
вансти издато у МУП-у (оргинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављан-
ству (оргинал или оверену фотокопију); 
кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образов-
но - васпитни рад; изјаву сагласности да 
школа може да достави податке о лично-
сти Националној служби за запошљавање 
ради психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Вршиће се пси-
холошка процена способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, применом стан-
дарнизованих поступака. Пријаве слати на 
адресу школе, Гимназија „Бора Станковић”, 
ул. Вожда Карађорђа, бр. 27, Ниш или пре-
дати непосредно у сектретаријату школе, 
у коверти са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос” у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “УЧИТЕЉ ТАСА”
18000 Ниш, Рајићева 24

Наставник предметне наставе - 
наставник технике и технологије

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: за пријем у радни однос: одгова-
рајуће образовање - предвиђено чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
односно високо образовање стечено: на 
студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне или специја-
листичке академске студије (студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука - у ком случају је неоп-
ходно да су завршене студије првог степе-
на из научне, односно сттручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године за наставника основне 

школе, педагога или психолога и Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 55/13, 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, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022); услов из члана 142 став 
1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да лице није осуђивано прав-
носнажном 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 родос-
крнављење, 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву са биографским подацима на кон-
курс кандидат подноси: попуњен пријавни 
формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; доказ 
о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, односно уверења о стеченом 
одговарајућем образовању за лица којима 
још није издата диплома); доказ о неос-
уђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - не 
старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о испуњењу услова 
из чл. 142 став 1 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања: доказ 
о поседовању образовања из психолош-
ких, 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 дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, издат од стра-
не одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно 
о положеном испиту за лиценцу (овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); уколико кан-

дидат није стекао образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске уста-
нове (оверена фотокопија). Лекарско уве-
рење као доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уколико учесник конкурса 
не достави доказе из тачке 4. пријава се 
сматра потпуном, али кандидат који буде 
засновао радни однос по конкурсу, оба-
везан је да наведено образовање стек-
не у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. У току поступка одлучи-
вања о избору кандидата за пријем у радни 
однос врши се претходна провера психо-
лошких способности кандидата који уђу у 
ужи избор. Проверу психолошких способ-
ности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава по конкурсу је 8 дана. 
Пријаве са документацијом слати на адресу 
ОШ “Учитељ Таса”, Рајићева 24, Ниш или 
предати лично. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати, а сви 
кандидати у пријави треба да наведу број 
контакт телефона и тачну адресу.

ОШ “АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика, Јастребачка бб.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава 
следеће услове: да има најмање четврти 
степен стручне спреме, да зна ромски језик 
и има савладан програм обуке за педагош-
ке асистенте предвиђен Правилником о 
педагошком и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС” број 87/2019); да има психич-
ку, 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 трајњу од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно - васпитни рад. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту” на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR ZA KONKURISANjE.doc; оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; сертификат министартва 
просвете о пложеној обуци за педагошке 
асистенте, (уколико кандидат нема савла-
дан програм обуке, дужан је да достави 
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доказ о савладаном одговарајућем програ-
му обуке у року од шест месеци од дана 
пријема у радни однос у складу са Правил-
ником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Сл. гласник РС” број 
87/2019); уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; доказ 
о познавању језика на коме се остварује 
образовно- васпитни рад; уверење о нео-
суђиваности; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења, не старија 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Ближе инфор-
мације могу се добити код секретара школе 
или преко телефона: 018/610-400.

НОВИ ПАЗАР

ОШ “РИФАТ БУРЏОВИЋ - ТРШО” 
36320 Тутин  
Његошева 15

тел. 020/811-110

Психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време, до повратка раднице са 
породиљског боловања, за рад у 

матичној школи у Тутину

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чланом 139 
до 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Потребна документа-
ција: 1. одговарајуће образовање, 2. пси-
хичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. потврда 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
уверење о држављанству; 5. да зна српски 
језик, ако се образовно-васпитни рад ост-
варује на језику националне мањине осим 
услова из става 1 члана 139 лице мора да 
има и доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачка 1, 3 и 5 овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс а доказ из 
члана 1 тачка 2 овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, 
који заједно са потребном документацијом 
достављају школи на горе наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне служ-
бе запошљавања „Послови”. Кандидати 
ће бити писмено обавештени о избору у 
року од 8 дана од дана доношења одлу-
ке о пријему. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

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

тел. 020/338-420

Наставник у звање доцента  
за ужу научну област Фикх
на одређено време на период  

од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате 
предвиђени су одредбама Закона о Висо-
ком образовању, Статутом и Правилником 
о избору у звања на Универзитету у Новом 
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе: биографију, оверене фотокопије 
диплома о завршеним основним, мастер 
/ магистарским и докторским студијама, 
оверена фотокопија претходног избора у 
звање, списак објављених радова и радове, 
уџбеничку литературу и сл. Пријаве се под-
носе Правној служби Универзитета на горе 
наведену адресу у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Образац захтева 
за пријаву на Конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети 
на официјалном сајту Униврзитета у Новом 
Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, 
неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације на 
горе наведени број телефона.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева, Дежева бб.

тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник разредне наставе
на одређено време у матичној школи 
у Дежеви, до повратка запослене са 

мировања радног односа, а најдуже до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018- др.закони, 
10/19 и 6/2020 и 129/2021) и да има одго-
варајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању из члана 
140 Закона о основама ситема образовања 
и васпитања; доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о осно-
вама ситема образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику (уко-
лико 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 одго-
варајуће високошколске установе, доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, -уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-

кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи у 
складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не, непотпуне и неуредне пријаве неће 
се разматрати. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става и директор 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве на са потребном 
документацијом слати на горе наведену 
адресу школе.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну 
област Геодезија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 
- аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон) у складу са којим ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језик - 
енглески језик (Англистика)

на одређено време

УСЛОВИ: филозофски факултет (енглески 
језик). Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 
11/2021 - аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) у складу са којим ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат је обаве-
зан да достави доказ о испуњености усло-
ва по овом конкурсу: краћу биографију са  



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 5909.11.2022. |  Број 1013 |   

библиографијом, списак научних и стручних 
радова као и доказе о њиховом објављи-
вању, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми. За наставна звања (доцент, ван-
редни или редовни професор) кандидати 
треба да попуне електронски образац који 
се налази на сајту Универзитета Нови Сад 
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (isti 
dostaviti na mejl opstasluzba@polj.uns.ac.rs 
(у року предвиђеном за пријаву кандида-
та). За сваку одредницу који попуњава 
кандидат у обрасцу неопходно је прило-
жити и доказ, у виду одлуке решења или 
потврде. За сарадничка звања (асистент, 
сарадник у настави) поред, биографских 
података, научних и стручних радова као 
и доказе о њиховом објављивању, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, доста-
вити и уверења о наставку студија. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве достављати на адресу: Универзи-
тет у Новом Саду Пољопривредни факултет 
(„За конкурс“), 21000 Нови Сад, Трг Доси-
теја Обрадовића 8.

УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН  
- НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

тел. 021/2155-183

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Економско-

финансијски менаџмент
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Производно-пословни 

менаџмент
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Правне науке
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Математичке науке

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Информационе 

технологије
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Социолошке науке

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Економско-финансијски менаџмент
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Производно-пословни менаџмент

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Правне науке
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Математичке науке
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Информационе технологије
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Социолошке науке
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Економско-финансијски менаџмент
2 извршиоца

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Производно-пословни менаџмент

2 извршиоца

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Правне науке
2 извршиоца

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Математичке науке
2 извршиоца

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Информационе технологије
2 извршиоца

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Социолошке науке
2 извршиоца

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Правне науке
на одређено време од 3 године

Наставник страног језика за ужу 
научну област Страни језик - 

енглески језик
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

Наставник вештина за ужу 
научну област Теорија медија и 

комуникације
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: за избор у звања и заснивање 
радног односа су предвиђени чл. 73, 74, 
75, 79, 82, 83 и 84 Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). 
Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); 
оверене фотокопије диплома и додатака 

дипломама са свих нивоа студија; фотоко-
пирану или очитану личну карту; потврду 
о оцени резултата педагошког рада - миш-
љење студената, уколико кандидат поседу-
је педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској уста-
нови; доказе о руковођењу или учешћу у 
научним односно уметничким пројектима, 
оствареним резултатима у развоју научно 
наставног подмлатка на факултету, учешћу 
у завршним радовима на специјалистич-
ким, мастер и докторским академским сту-
дијама; попуњен електронски образац: 
реферат комисије о кандидатима за избор 
у звање наставника (образац се налази на 
сајту Факултета за менаџмент, Сремски 
Карловци: www.famns.edu.rs). Кандидат 
исти треба да пошаље на e-mail: konkursi@
famns.edu.rs и то у року предвиђеном за 
пријаву кандидата. Рок за подношење 
молби је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве кандидата са прилози-
ма достављају се на адресу: Факултет за 
менаџмент, Сремски Карловци, Његошева 
1/а. Контакт телефон: 021/2155-183.

ОСНОВНА ШКОЛА
“20. ОКТОБАР”

21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-568

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник у продуженом боравку
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање 
прописано чл. 140, 141 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
чланом 3 став 1 тачка 7) Правилника о 
степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; извршена психолошка процена спо-
собности за рад са децом и ученицима; да 
има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање.
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ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци - оригинал или оверена 
копија); извод из МК рођених (оригинал 
или оверена копија); оверен препис / фото-
копију дипломе / сведочанства о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језици-
ма); доказ (оригинал или оверена копија) 
о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечених на 
високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европсим системом прено-
са бодова или оверен препис / фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања, не старије од шест месеци 
- оригинал или оверена копија; пријава се 
подноси на формулару за пријаву на кон-
курс, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; обавезно назначити 
адресу и број телефона; уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос биће упућени 
на психолошку процену способности коју 
врши надлежна служба за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа “20. октобар”, 21460 Врбас, 
Пете пролетерске бригаде 1-3, са назнаком 
“Пријава за конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, телефон 021/700-250, у времену од 
08.00-13.00 часова.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

1. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни степен доктора нау-
ка, односно одбрањена докторска дисерта-
ција из области Примењена математика или 
Математичке науке, да је претходне степе-
не студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 14 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критерију-
мима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни степен доктора нау-
ка, односно одбрањена докторска дисерта-
ција из области Елекротехничко и рачунар-
ско инжењерство или ИМТ (Информациони 
инжењеринг) или ИМТ (Информациони и 
аналитички инжењеринг), да је претходне 
степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, као и усло-
ви прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду 
и члановима 2 и 3 Правилника о минимал-
ним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Производни и услужни 
системи, организација и менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни степен доктора нау-
ка, односно одбрањена докторска дисерта-
ција из области Индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент, да је претходне 
степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, као и усло-
ви прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правил-
ника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду 
и члановима 2 и 3 Правилника о минимал-
ним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Моторна возила и мотори СУС

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни степен доктора нау-
ка, односно одбрањена докторска дисерта-
ција из области Машинско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској уста-
нови, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 14 Правилника о минималним услови-
ма за избор наставника на Универзитету у 
Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилни-
ка о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

5. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни назив докто-
ра наука, односно доктора уметности 
или одбрањена докторска дисертација, 
из области Индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент, као и услови 
прописани чланом 13 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

6. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Термотехника, термоенергетика и 

управљање енергијом
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни назив доктора 
наука, односно доктора уметности или 
одбрањена докторска дисертација, из 
области Машинско инжењерство, као и 
услови прописани чланом 13 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

7. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и теорија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, 
односно стечен научни назив доктора 
наука, односно доктора уметности или 
одбрањена докторска дисертација, из 
области архитектура (ТТ), као и услови 
прописани чланом 13 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

8. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област 
Електроенергетика

на одређено време од 3 године

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

9. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области области Елекротехничко и 
рачунарско инжењерство или ИМТ (Инфор-
мациони инжењеринг) или ИМТ (Информа-
циони и аналитички инжењеринг) и сту-
дент је докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са 
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просечном оценом најмање 8 или завршене 
магистарске студије из области Елекротех-
ничко и рачунарско инжењерство или ИМТ 
(Информациони инжењеринг) или ИМТ 
(Информациони и аналитички инжење-
ринг) по законима пре доношења Закона 
о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и усло-
ви прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 164 Статута 
Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

10. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Механика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Техничка механика или 
Машинско инжењерство или Мехатрони-
ка или Биомедицинско инжењерство или 
Грађевинско инжењерство и студент је 
докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 или завршене 
магистарске студије из области Техничка 
механика или Машинско инжњерство или 
Грађевинско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисерта-
ције, као и услови прописани чланом 84 
Закона о високом образовању, чланом 156 
Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 164 Статута Факултета техничких нау-
ка у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

11. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Саобраћајнице

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Грађевинско инжењерство 
и студент је докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 или 
завршене магистарске студије из области 
Грађевинско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисерта-
ције, као и услови прописани чланом 84 
Закона о високом образовању, чланом 156 
Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 164 Статута Факултета техничких нау-
ка у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

12. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Графичко инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање 8 из 
области Графичко инжењерство и дизајн 
или Машинско инжењерство и уписане мас-
тер академске студије или специјалистичке 
академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образо-

вању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11. Правилни-
ка о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Архитектонско-урбанистичко 

планирање, пројектовање и теорија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање 8 из 
области Архитектура (ТТ) и уписане мас-
тер академске студије или специјалистичке 
академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образо-
вању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11 Правилни-
ка о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Сценска архитектура, техника и 
дизајн - сценска архитектура и 

техника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање 8 из 
области Архитектура (ТТ) или Архитекту-
ра (Уметност) или ИМТ (Сценски дизајн) 
и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као 
и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 
Статута Факултета техничких наука, чла-
ном 11 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

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

информатика
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање 8 из 
области Елекротехничко и рачунарско 
инжењерство или ИМТ (Информациони 
инжењеринг) или ИМТ (Информациони и 
аналитички инжењеринг) и уписане мас-
тер академске студије или специјалистичке 
академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образо-
вању, чланом 155 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11 Правилни-
ка о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду.

16. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Геотехника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање 8 из 
Грађевинско инжењерство или Геолошко 
инжењерство и уписане мастер академске 
студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 
83 Закона о високом образовању, чланом 
155 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 163 Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11 Правилника о минимал-
ним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

17. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или 
завршен факултет по законима важећим 
пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање 8 из 
Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство и уписане мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије, 
као и услови прописани чланом 83 Закона 
о високом образовању, чланом 155 Стату-
та Универзитета у Новом Саду, чланом 163 
Статута Факултета техничких наука, чла-
ном 11 Правилника о минималним крите-
ријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање 
(навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (спи-
сак радова); оверене фотокопије диплома 
и додатака дипломама са свих нивоима 
студија, за дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о при-
знавању стране високошколске исправе; 
фотокопирану или очитану личну кар-
ту; потврду о оцени резултата педагош-
ког рада - мишљење студената, уколико 
кандидат поседује педагошко искуство; 
потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; фотокопије 
објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборници-
ма или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима, односно при-
знатих уметничких остварења, оригинал-
них стручних остварења (пројеката, сту-
дија, патената, оригиналних метода и сл.) 
објављених уџбеника, монографија, прак-
тикума или збирки задатака, за ужу науч-
ну, уметничку, односно стручну област за 
коју се бира; доказе о руковођењу или 
учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у 
развоју научно-наставног подмлатка на 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 1013 | 09.11.2022.62

факултету, учешћу у завршним радови-
ма на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор 
у звање сарадника у настави приложити 
и: потврду да је кандидат студент мастер 
академских студија или специјалистичких 
академских студија. За избор у звање асис-
тента приложити и: потврду да је кандидат 
студент докторских студија. Уколико кан-
дидат поседује диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да 
кандидат има прихваћену тему докторске 
дисертације, односно докторског умнетнич-
ког пројекта. За избор у звање: доцента, 
доцента или ванредног професора, при-
ложити и: попуњен електронски образац: 
Реферат комисије о кандидатима за избор 
у звање наставника-УНС_Образац_избо-
ри_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета 
у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-obrazac-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да 
пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то 
у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
За сваку одредницу коју кандидат испуња-
ва неопходно је приложити доказ у форми 
одлуке, решења, потврде и сл. За члан-
ство у удружењима, одборима, органима 
управљања и сл., неопходно је доставити 
потврду надлежних институција или навес-
ти линк са сајта институције на ком се јас-
но види кандидатово учешће у раду. За 
чланство у комисијама за изборе у звања, 
неопходно је доставити решење о имено-
вању комисије. За учешће у програмским 
и организационим одборима скупова, нео-
пходно је доставити потврду о учешћу или 
навести линк са сајта институције на ком 
се јасно види кандидатово учешће у раду. 
Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, 
неопходно је да аутор приложи потврду 
уредништва часописа са подацима о нази-
ву чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу за сваки конкурс за стицање 
звања и заснивање радног односа, посеб-
но. Комисија ће разматрати само благо-
времене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Рок за пријаву канди-
дата на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

21137 Нови Сад, Анђе Ранковић 2
тел. 021/400-806

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са функције директора

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
следеће услове: 1) одговарајуће образо-
вање, односно стручна спрема према чл. 
140, а у вези са чланом 139 став 1 тач-
ка 1) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21 и 4/21). Услови у погледу образо-
вања: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005.; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да кандидат зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 50% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, тј. до повратка запослене 
са породиљског одсуствовања и 
одсуствовања ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
следеће услове: 1) одговарајуће образо-
вање, односно стручна спрема према чл. 
140, а у вези са чланом 139 став 1 тач-
ка 1) Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21 и 4/21). Услови у погледу образо-
вања: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005.; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да кандидат зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник у продуженом боравку
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, тј. 
до повратка запослене са породиљског 

одсуствовања и одсуствовања ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
следеће услове: 1) одговарајуће образо-
вање, односно стручна спрема према чл. 
140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка 
1) Закона о основама си и 129/21), и Пра-
вилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2 /20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21). Услови у погледу образовања: висо-
ко образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005.; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да кандидат зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја - део Ново на сајту), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених 
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(оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење о неосуђиваности - не старије од 6 
месеци (уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије надлежен поли-
цијске урпаве), кратку биографију - ЦВ, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Пода-
ци који се прикупљају биће искоришће-
ни искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података личности (“Сл. глас-
ник РС”, број 87/18). Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања текста конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се подносе непосред-
но или путем поште на следећу адресу: 
ОШ “Милош Црњански” Нови Сад, Анђе 
Ранковић 2, 21137 Нови Сад, у затвореној 
ковери са назнаком за “Конкурс за пријем 
у радни однос на место (навести за које 
радно место се конкурише)”. Све информа-
ције могу се добити на телефон: 021/400-
806, сваког радног дана од 9.00 до 13.00  
часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛЕТА ПРОТИЋ”

21424 Товаришево, Маршала Тита 62
тел. 021/758-006

e-mail: osprotic@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да 
буде изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 122, 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1. да има одго-
варајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер, академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да је прошло 
обуку и положило испит за директора уста-
нове (кандидат који овај испит не поседу-
је може бити изабран, али је дужан да у 
року до 2 године, од дана ступања на дуж-
ност, положи наведени испит, у противном 
му престаје дужност директора; 3. да кан-
дидат поседује дозволу за рад - лиценцу, 
односно положен стручни испит за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 4. 
да има одговарајућу психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5. да има држављанство 
Републике Србије; 6. да зна српски језик; 
7. да није одуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимања мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнућа, за 
кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 8. 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву 
на конкурс, кандидат треба да достави: 
оргинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оргинал или ове-
рену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу наставника, васпитача 
и стручног сарадника; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријаве 
које не садрже ово уверење неће се сма-
трати непотпуним, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); орги-
нал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 
оргинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (са холограмом); 
уверење Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела 
(издат по објављивању конкурса); уве-
рење надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за наведена кривич-
на дела (издат по објављеном конкурсу); 
потврду о радном иксуству на пословима 
образовања и васпитања после стеченог 
одговарајућег образовања (треба да садр-
жи: назив послодавца, делатност којом 
се бави, радно место на које је кандидат 
био распоређен и време трајања рада из 
области образовања и васпитања); доказ о 
познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, под-
носи само кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику; доказ о здравственој, 
психичкој и физичкој способности за рад 
са децом и ученицима (прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама директора школе); фотокопију 
личне карте кандидата; фотокопију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног 
саветника - само ако је кандидат поседу-
је); оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само 
за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима 
и оквирним планом рада за време мандата 
(необавезно). Документација се подноси у 
оргиналу или фотокопији овереној од стар-
не јавног бележника. Конкурсна докумен-
тација се не враћа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће узимати у обзир. 
Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса могу се поднети затвореној 
коверти препорученом поштом на адресу 

ОШ “Милета Протић”, Улица Маршала Тита 
62, 21424 Товаришево или лично секрета-
ру школе, на наведену адресу, сваки рад-
ни дан у периоду од 09.00 до 14.00 сати. 
На коверти обавезно назначити “Конкурс 
за избор директора школе”. Рок за пријаве 
је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Све додатне информа-
ције можете добити од секретара школе на 
телефон 021/758-006 или мејл osprotic@
gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

тел. 021/451-078

Педагошки асистент за ромски језик
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: прописани су чланом 136 и 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/20) и Правилником 
о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту (“Сл. гласник РС” 87/19); сте-
чено средње образовање у четворого-
дишњем трајању, познавање ромског јези-
ка; савладан програм обуке у складу са 
наведеним Правилником. Поред општих 
услова за заснивање радног односа пред-
виђених чл. 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона 
о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019). У року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса доставити: 
попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о стручној спреми, уверење 
о познавању ромског језика, уверење о 
држављанству и уверење о неосуђива-
ности за дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, које издаје надлежна служ-
ба МУП-а. Приложена документација не 
може бити старија од 6 месеци. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног одно-
са дужан је да достави лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и санитарну 
књижицу. Прикупљање и обрада података 
о кандидатима конкурса врши се у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(“Службени гласник Републике Србије” бр. 
87/18). Писане пријаве могу се доставити 
путем поште или донети лично на наведе-
ну адресу (ПУ “Радосно детињство” Нови 
Сад, Павла Симића 9), (“за конкурс”) са 
назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Све инфор-
мације могу се добити на тел. 021/451-078 
(сарадник за правне послове 1).

ОСНОВНА ШКОЛА “ЉУДОВИТ 
ШТУР”

21211 Кисач, Железничка 3
тел. 021/827-015

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 
то јест високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске  
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студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то (1) 
студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.; испуњава услове за 
наставника или стручног сарадника; дозво-
лу за рад (лиценцу) наставника или струч-
ног сарадника; лиценцу за директора шко-
ле (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 дуж-
ност, због чега се пријава таквог кандида-
та без овог доказа неће сматрати непот-
пуном); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање 
српског и словачког језика; неосуђиваност 
правноснажном 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 родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, 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 дис-
криминаторно понашање; најмање осам 
година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег  
образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат 
за директора школе подноси: биографију 
са кратким прегледом кретања у служ-
би, са другим доказима о својим струч-
ним и организационим способностима са 
програмом рада у будућем мандатном 
периоду директора школе; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење да 
лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
(уверење из МУП-а и Основног суда не 
старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на копија); доказ о знању српског и сло-
вачког језика (завршено основно, средње, 

више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
или положен испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве - доказ оверена диплома или у случају 
положеног испита уверење од високошкол-
ске установе о положеном испиту по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве оригинал или оверена копија); оверену 
фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за директора 
школе (ако је кандидат поседује); потвр-
ду о радном искуству, односно да има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања (иза-
даје установа у којој је лице стекло радно 
искуство у области образовања); оверену 
фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; (само за канди-
дате који су претходно обављали дужност 
директора установе, уколико нису имали 
ову врсту надзора прилажу изјаву да нису 
имали ову врсту надзора); фотокопију лич-
не карте. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се 
препорученом пошиљком или лично на 
адресу: Основна школа “Људовит Штур”, 
21211 Кисач, Железничка 3, са назнаком 
“Пријаве на конкурс за избор директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Достављена документа-
ција не враћа се кандидату. Поступак се 
спроводи по процедури утврђеној Зако-
ном и у складу са законским роковима. О 
резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен након пријема решења о имено-
вању директора школе од стране Министра 
просвете. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити код секретара школе школе 
на телефон: 021/827-015, радним даном од 
10 до 12 часова. Пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма “Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад 
Ђуре Јакшића 7

1. Стручни сарадник за област 
музичке уметности,  

ужа област Соло певање
на одређено време 4 године 

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) 
из области музичке уметности, ужа област 
соло певање. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене чланом 123 Статута 
Академије уметности.

2. Стручни сарадник корепетитор  
за област музичке уметности

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) 
из области музичке уметности, ужа област 
клавир. Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Ака-
демије уметности.

3. Стручни сарадник за област 
драмских и аудиовизуелних 

уметности, ужа област Монтажа
на одређено време 4 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) 
из области драмских и аудиовизуелних 
уметности, ужа област монтажа. Кандида-
ти треба да испуњавају услове утврђене 
чланом 123 Статута Академије уметности.

4. Сарадник у настави за област 
музичке уметности, ужа област 

Клавир
са 50% радног времена, на одређено 

време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских сту-
дија из области музичке уметности, ужа 
област клавир, студије првог степена 
завршене са укупном просечном оценом 
најмање осам (8). Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене чланом 83 
Закона о високом образовању и чланом 127 
Статута Академије уметности. 

Статут Академије уметности у Новом 
Саду налази се на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs - u sekciji 
“Nastavnici- Konkursi”).

ОСТАЛО: кандидати достављају: 1. пријаву 
на конкурс која мора да садржи назив рад-
ног места за које кандидат конкурише, 
списак документације коју прилаже, кон-
такт адресу, број телефона, имејл адресу; 
2. Оверене фотокопије диплома о завр-
шеним одговарајућим студијама и додат-
ке дипломи; 3. Уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); 4. Уверење о некажњавању прибавље-
но искључиво од МУП-а (не старије од 6 
месеци); 5. Личну карту (фотокопија или 
очитана биометријска лична карта). Осим 
наведене документације, у зависности од 
радног места на које конкуришу, кандидати 
достављају додатну документацију, и то: За 
радна места 1, 2 и 3: Попуњен образац био-
графских података на ћириличном писму 
(Образац 2Б) који се налази на сајту Акаде-
мије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији “Наставници-Конкурси”) приложен 
у штампаној и електронској форми (у WORD 
формату на УСБ-у) и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 
123 Статута Академије уметности. За рад-
но место 4: Попуњен образац биографских 
података (Образац 2Б) који се налази на 
сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској фор-
ми (у WORD формату на УСБ-у), уверење 
о уписаним мастер академским студијама 
и уверење о просечној оцени на студијама 
првог степена. Рок за пријаву на Конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова достављају се искљу-
чиво у штампаној форми на адресу: Акаде-
мија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА” 

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и 
књижевности

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

преко 60 дана, а најкасније до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: услови у погледу степена обра-
зовања: завршене студије другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: 1. студије другог степе-
на из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, 2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне односно 
стручне области или области педагошких 
наука (лице из ове тачке, мора да има 
завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области, за одговарајући 
предмет односно групу предмета), заврше-
не основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Услови у погледу врсте 
образовања: 1. професор српског језика и 
књижевности, 2. професор српског језика 
и књижевности са општом лингвистиком, 
3. професор српске књижевности и језика, 
4. професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, 5. дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6. дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, 7. професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, 8. професор 
односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9. професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10. професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11. професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским јези-
цима, 12 професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу ккњи-
жевност, 13. професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, 14. дипло-
мирани филолог за књижевност и српски 
језик, 15. дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, 16. професор српског 
језика и српске књижевности, 17. дипло-
мирани компаратиста, 18. мастер филолог 
/ студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком, Српски језик као страни), 
19. мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија / српски језик и линг-
вистика, Српска филологија / српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књи-

жевност, Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности, 20. професор српскох-
рватског језика и књижевности, 21. мастер 
филолог из области филолошких наука, 22. 
професор југословенске књижевности и 
српског језика, 23. мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет).

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, а најкасније до 
24.12.2023. године

УСЛОВИ: услови у погледу степена обра-
зовања: 1. завршене студије другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то студије другог степена из 
научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука 
(лице из ове тачке, мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно 
стручне области, за одговарајући пред-
мет односно групу предмета), 2. завршене 
основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005 
године. Услови у погледу врсте образо-
вања: 1. професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005, у области 
информатике, математике, физике, електро-
технике, машинства или техничког образо-
вања), 2. професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, 
двопредметне студије, где је један пред-
мет обавезно информатика, 3. дипломи-
рани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар) сви смерови 
и одсеци, са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10 септембра 2005. године, 4. 
дипломирани инжењер са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у области информатике, информа-
ционих технологија, организационих нау-
ка, електротехнике и рачунарске технике, 
5. дипломирани економиста (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике), 6. 
мастер професор у области информати-
ке, математике, физике, електротехнике, 
машинства, 7. мастер професор / двопре-
дметне судије где је један предмет обавезно 
информатика, 8. мастер математичар, мас-
тер физичар, мастер информатичар (свих 
смерова и одсека), 9. мастер инжењер у 
области информатике, информационих тех-
нологија, организационих наука, електро-

технике или рачунарске технике, 10. мас-
тер економиста у области информатике, 11. 
мастер дизајнер медија у образовању, 12. 
мастер библиотекар - информатичар, 13. 
мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих тех-
нологија, математике, физике, организацио-
них наука, електротехнике или рачунарске 
технике), 14. мастер инжењер машинства. 
Лица која су стекла академско звање мастер 
морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање 
пет испита из информатичких предмета, од 
тога најмање један из области Програми-
рање и два предмета из једне или две сле-
деће области - Математика или Теоријско 
рачунарство. Наставу и друге облике обра-
зовно васпитног рада из предмета информа-
тика и рачунарство може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра.

ОСТАЛО: у радни однос може да буде 
примљено лице које: 1. има одговарајуће 
образовање, 2. има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. има држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик, на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: диплому однос-
но уверење одговарајуће врсте и степена 
образовања - оверена фотокопија (за лица 
која су стекла академско звање мастер дос-
тавља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским судијама); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу) - оверена фотокопија; 
доказ о знању српског језика као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад 
(доставља кандидат који образовање није 
стекао на српском језику); уверење МУП-а, 
да кандидат није осуђиван за кривична 
дела наведена у тексту конкурса - ориги-
нал или оверена фотокопија (не старије од 
шест месеци). Психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима канди-
дата који уђу у ужи избор, врши надлежна 
служба за послове запошљавања - доказ о 
испуњености овог услова прибавља шко-
ла. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним  
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формуларом достављају на адресу: ОШ 
“Мирослав Антић - Мика”, Панчево, Душана 
Петровића Шанета 11, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и/или неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

”ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
26000 Панчево, Новосељански пут 31
тел. 013/310-932, факс: 013/370-240

Оглас објављен 21.04.2021. године, у пуб-
ликацији „Послови“ (број 930), поништава 
се у целости за радно место: наставник 
епизоотиологије, наставник болести живо-
тиња, наставник професионалне праксе 
на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана (оглас се 
поништава у циљу спровођења препоруке 
Повереника за заштиту равноправности).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Оглас објављен 02.11.2022. године, у пуб-
ликацији „Послови“ (број 1012), исправља 
се у називу радног места тако што уместо: 
чистачица, исправно треба да гласи:

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
(са 100% радног времена)

ОШ „СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб.
тел./факс: 013/318-859, 331-380

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, 
и чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 
и 6/2020- даље Закон) као и Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. 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) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарнестудије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; и зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ дос-
тавља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду). Напомена: у складу са чланом 
154 став 2 Закона, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве као и фото-
копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу школе: ОШ „Свети 
Сава”, Панчево, Војвођанска бб., у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, с 
назнаком „За конкурс”. 

ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

са 61,11% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратака запосленог 

са функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, 

број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) кандидати 
морају да испуњавају и услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020 
и 129/2021, у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 
1) да имају одговарајуће образовање; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (уверење 
треба да буде издато након расписивања 
конкурса, тј. уз пријаву приложити ориги-
нал или оверену фотокопију издаје МУП-а 
Републике Србије); 4) да имају држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Услови из става 
1 члана 139 ЗОСОВ доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тачке 1), 3) -5) члана 139 
ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
У погледу степена и врсте образовања, 
потребно је да кандидати имају одгова-
рајуће високо образовање, предвиђено 
чланом 140 ЗОСОВ, и сходно члану 142 
став. 1 ЗОСОВ - образовање из психолош-
ких, 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 систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 
ЗОСОВ. За кандидате који ово образовање 
не поседују, у складу са чланом 142 став 
2 ЗОСОВ наставник је обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. У погле-
ду степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег високог образовања, канди-
дат треба да испуњава прописане услове а 
сходно чл. 2 став 1 тачка 4) подтачка (1) 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник Репу-
блике Србије - Просветни гласник”, бр. 
4/2022 и 14/2022), наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из општеобра-
зовних предмета - енглески језик, могу 
да изводе лица, и то: професор, односно 
дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; професор енглеског јези-
ка и књижевности и италијанског јези-
ка и књижевности; професор енглеског 
језика и књижевности и немачког језика 
и књижевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност);  
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мастер професор предметне наставе; мас-
тер филолог - англиста (студијски про-
грам Примењена англистика). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају 
да имају претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, 
односно на студијским групама / програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул 
Енглески језик и књижевност; Енглески 
језик и књижевност; Англистика; Енглески 
језик и књижевност са другом страном 
филологијом. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. При-
ликом подношења пријаве на конкурс, уз 
попуњени пријавни формулар, и уз пот-
писану пријаву са биографијом (у којој се 
обавезно наводи да ли су вршили психо-
лошку процену способности код надлежне 
службе за послове запошљавања и када су 
је вршили), кандидат је обавезан да при-
ложи следеће доказе: да има одговарајуће 
образовање (оверена фотокопија дипломе 
или уверење о дипломирању); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3) ЗОСОВ; доказ о испуњености 
услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ - ове-
рену фотокопију додатка дипломи из ког 
се види да је кандидат положио испите 
из педагогије и психологије или потвр-
ду факултета да је положио ове испите, 
односно оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци). Средња 
стручна школа у Пироту, као руковалац 
подацима о личности, предузимаће све 
потребне техничке и организационе мере 
за заштиту личних података кандидата, 
ради спречавања случајног или незако-
нитог уништења, или случајног губит-
ка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и 
од свих незаконитих облика обраде. Пода-
ци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку а у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. глас-
ник РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима 
о испуњености услова огласа, као и са 
обавезним контакт телефоном и адресом 
пребивалишта, подноси се на горе наве-
дену адресу (обавезно са повратницом) 
или у просторијама секретаријата школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. По завршеном 
конкурсу документација се не враћа кан-
дидатима. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, 
односно препису који морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Неблаговремено поднете пријаве и прија-
ве без потребне тражене документације 
неће се разматрати, као ни пријаве кан-
дидата који не испуњавају услове у погле-
ду образовања, врсте и степена стручне 
спреме. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на телефон:  
010/311-426. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

18310 Бела Паланка, Светосавска бб.

Оглас објављен 17.08.2022. године, у публи-
кацији “Послови” (број100-1001), поништава 
се у целости.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и ако има: 1) више образо-
вање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособље-
но за рад са децом јасленог узраста; средње 
образовање у трајању од четири године; 2) 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и ако има: 1) основно обра-
зовање, 2) психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: потпуну личну и рад-
ну биографију, са адресом и контакт теле-

фоном; диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС - не старије од 6 месе-
ци; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а) - не старије од 6 месе-
ци; пријавни формулар (Образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја). Кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Пре закључења уговора о раду 
кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. По завршетку конкурса пре-
дата документа се неће враћати кандида-
тима. Пријаве се подносе лично или путем 
поште (са повратницом), на адресу: Предш-
колска установа „Љубица Вребалов” Пожа-
ревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора и секретара 
Предшколске установе „Љубица Вребалов” 
Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за стручног сарадни-
ка треба да испуњавају следеће услове: да 
поседују одговарајуће образовање из чла-
на 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњавају 
услове прописане чланом 139 став 1тачка 
1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у оригиналу или ове-
реном препису / фотокопији следећу доку-
ментацију: потписану биографију са тачном 
адресом на којој живе и бројем телефона 
(ЦВ); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству, не старије од шест 
месеци; диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који 
има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена или уверење и ове-
рену копију дипломе основних академских 
студија или уверење; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, 
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у складу са Европским системом преноса 
бодова издат од стране одговарајуће висо-
кошколске установе, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном 
испиту односно о положеном испиту за 
лиценцу; кандидат који нема образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 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; 
уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о неосуђиваности, 
не старији од шест месеци (уверење из 
МУП-а); доказ да није утврђено дискрими-
наторно понашање сагласно члану 139 став 
1 тачка 3 Закона (документ издат од стра-
не Повереника за заштиту равнопраности 
не старији од 6 месеци); доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат по коначности одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Конкурс-
на комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од исте-
ка рока за пријем пријава и кандидате који 
су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизич-
ких способности кандидати ће бити благо-
времено обавештени од стране школе. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са пријавним форму-
ларом и траженом документацијом могу се 
поднети у затвореној коверти лично или 
поштом на адресу Основна школа „Жар-
ко Зрењанин”, 12306 Велико Лаоле, Цара 
Душана 141.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
12000 Пожаревац, Моравска 2

Наставник математике

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства, односно одсуства са рада ради 
неге детета

Наставник разредне наставе
са 10% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
односно одсуства са рада ради неге 

детета

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутно 

запосленог преко 60 дана, односно 
до повратка запосленог са функције 
помоћника директора, а најдуже до 
краја школске 2022/2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, 
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање 
прописано Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара, заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни 
рад; Услови из става II тачке 2. доказују 
се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се током рада. Докази о испуње-
ности услова из става II тачка 1), 3), 4) и 
5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става II тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, у овереној 
копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Конкурс се објављује у недељном 
листу “Послови” при Националној служ-
би за запошљавање. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране 
директора Школе. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: 1. својеручно потпи-
сана пријава са биографијом и списком, 
приложене документације; 2. попуњени 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 3. оверена фото-
копија дипломе и додатка дипломи (лица 
са звањем мастер достављају и диплому 
и додатак дипломи основних академских 
студија); 4. оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 
6. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о неосуђиваности из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); 7. потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат 
положио испит из страног језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати чије су пријаве 

благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, упућују се на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака о чему ће канди-
дати бити обавештени на бројеве телефона 
које су навели у својим пријавама. Разго-
вор са кандидатима ће се обавити у прос-
торијама Основне школе “Вук Караџић” 
у Пожаревцу, Моравска 2, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа “Вук Караџић” Пожаревац, 
Моравска бр. 2, 12000 Пожаревац, лично 
или поштом.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”

31318 Кокин Брод, Радоиња
тел. 033/882-81

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чла-
ном 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) канди-
дат треба да испуњава и услове прописа-
не члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) као и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја и заједно са формуларом достави и 
доказе о испуњавању услова у оригиналу 
или овереној копији и то да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачки 1), 
3) -5) овог конкурса саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
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именује директор Школе. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност законских услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а затим се кандидати у року од 
осам дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана када му конкурсна комисија, 
после обављеног разговора са кандидати-
ма, достави образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове по конкурсу. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве треба посла-
ти у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс - педагог”, на адресу: ОШ „Гојко 
Друловић” Радоиња, 31318 Кокин Брод, 
или доставити лично у просторијама шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона 033/882-81 (Ивана 
Ђајић).

ПРОКУПЉЕ

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko8@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада Микуловац

УСЛОВИ: професор разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мас-
тер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу. Уз пријавни форму-
лар преузет са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја доставити: 
кратку биографију, диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Лекарско уверење подноси се пре 
потписивања уговора о раду. Сва докумен-
та се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије не старије од 6 месеци. 

Чистач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада Прокупље

УСЛОВИ: основна школа. Уз пријавни 
формулар преузет са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
доставити: кратку биографију, оверену 
фотокопију сведочанстав о стеченом одго-
варајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Лекарско уверење се подноси пре 
потписивања уговора о раду. Сва докумен-
та се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново 

Михајла Аврамовића Дубоњца 1
тел. 026/732-227

Наставник математике

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо обра-
зовање које подразумева: одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Лице са завршеним студијама дру-
гог степена мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Називи о стеченом 
образовању морају бити у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме за рад 
наставника у основној школи. 2. Поседо-
вање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност правноснажном пре-
судом 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, није утврђено дискримина-
торно понашање у складу са законом; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика, као језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс а доказ из става 1 тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1 тачка 5) испуњава лице које је 
стекло средње, више или високо образо-
вање на српском језику. Потребно је да 
кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства и одштампаног заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова 
доставе на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона  
026/732-227.

ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево 

Слободе 3
тел. 026/617-383

skola@gimnazijasd.edu.rs

Наставник предметне наставе 
историје

за 24 сата недељно, на одређено време 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) поседовање одговарајућег висо-
ког образовања, и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005; услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022.); 2) поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (доказ се дос-
тавља при закључењу уговора о раду); 3) 
неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 4) поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5) знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике 
Србије (оверен препис или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад); уве-
рење о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци;). Образац 
пријаве под називом “Формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и 
васпитања” кандидати преузимају са сај-
та Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве на конкурс са траже-
ном пратећом документацијом доставити 
на адресу школе или предати непосредно у 
секретаријату школе, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за радно место наставника 
историје“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Све 
ближе информације могу се добити на 
телефон: 026/617-383 и путем електронске 
поште: skola@gimnazijasd.edu.rs
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Наставник предметне наставе 
изборног програма методологија 

научног истраживања
за 16 сати недељно, на одређено време 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) поседовање одговарајућег висо-
ког образовања, и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005; услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене „Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022.); 2) поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (доказ се дос-
тавља при закључењу уговора о раду); 3) 
неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; 4) поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5) знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству Републике 
Србије (оверен препис или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад); уве-
рење о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци. Образац 
пријаве под називом “Формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и 
васпитања” кандидати преузимају са сај-
та Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве на конкурс са траже-
ном пратећом документацијом доставити 
на адресу школе или предати непосредно у 
секретаријату школе, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за радно место наставника 
изборног програма методологија научног 
истраживања“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Све ближе информације могу се добити на 
телефон: 026/617-383 и путем електронске 
поште: skola@gimnazijasd.edu.rs

Пословни центри НСЗ

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да поседује: одго-
варајуће високо образовање у складу са 
чл. 139, 140 и 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима 
који су утврђивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/12...10/2022). 
Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом 
преноса бодова, наставник који је у току 
студија положио испит из педагогије или 
психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Зако-
на; уверење о држављанству РС; да пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз 
захтев кандидат доставља: диплому о завр-
шеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије или психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу (ориги-
нал или оверена копија); уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверена копија). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Сва потребна обавештења могу се доби-
ти код секретара школе на број телефона 
026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да поседује: одго-
варајуће високо образовање у складу са 
чл. 139, 140 и 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима 
који су утврђивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/12...10/2022). 
Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких методичких дисци-
плина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких 
методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, наставник који је 
у току студија положио испит из педаго-
гије или психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог Закона; уверење о држављанству 
РС; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз захтев канди-
дат доставља: диплому о завршеном обра-
зовању са исправом којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина,  
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односно доказ о положеним испитима из 
педагогије или психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу (оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (ориги-
нал или оверена копија); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена копија). Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање.Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Сва потребна обавештења могу се доби-
ти код секретара школе на број телефона 
026/4715-004.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор 
Славише Вајнера Чиче 2

тел. 025/440-431

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајући 
степен и врсту школске спреме: на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тичко тумачење, 97/08 и 44/10 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; 
звање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”бр. 6/96, 3/2010... 
13 /18, 11/19, 2/2020), образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник математике
са 67,78% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајући 
степен и врсту школске спреме: на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тичко тумачење, 97/08 и 44/10 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; 
звање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”бр. 6/96, 3/2010... 
13 /18, 11/19, 2/2020), образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: рок пријаве: је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Кандидати 
уз пријавни формулар подносе: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ да имају 
образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студи-
рања или након дипломирања, са најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом бодова; 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) не старија од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван. 
Лекарско уверење подноси изабрани кан-
дидат, пре потписивања уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору наставника 
и стручног сарадника врши се ужи избор 
кандидта који се упућују на претходну про-
веру психофизичких способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријавне форму-
ларе са потребном документацијом доста-

вити на адресу: Основна школа”Доситеј 
Обрадовић”, Сомбор, Славише Вајнера 
Чиче 2 или лично предати секретару шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе преко телефо-
на 025/440-431. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

25275 Бачки Брег, Југословенска 13
тел. 025/809-015

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/19, 
6/20 и 129/21). Дужност директора може да 
обавља лице које има: одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, за педагога 
и психолога (наставник и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области из одговарајући 
предмет, односно групу предмета). Изузет-
но ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директо-
ра школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из чл. 140 
став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања то јест високо образо-
вање 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 и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Да има дозволу за 
рад (лиценцу) наставника, васпитача или 
стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе; да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
воварајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као 
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и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против послне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашење; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност. Директор 
који не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дуж-
ност, престаје дужност директора. Прија-
ва на конкурс за избор директора школе, 
заједно са потребном документацијом, 
доставља се школи. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: 1. биографске податке, односно 
радну биографију; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и 
став 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога (оверено 
код јавног бележника); 3. оверену фотоко-
пију дозволе за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника (испит за лицен-
цу, односно стручни испит) - оверено код 
јавног бележника; 4. оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (оверено код јавног бележника); 
5. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), а дос-
тавља га пре закључења уговора, уколи-
ко буде изабран; 6. оригинал или оверену 
фотокопију доказа о најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврде, решења, уговори 
или други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у 
ком временском периоду је стечено радно 
искуство) - уколико се доставља оверена 
фотокопија оверено код јавног бележни-
ка; 7. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - издат од 
полицијске управе (не старије од 6 месеци 

од дана достављања пријаве на конкурс) - 
уколико се доставља оверена фотокопија 
оверено код јавног бележника; 8. оригинал 
или оверена фотокопија доказа да против 
кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога издат од осно-
вног суда (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс) - уколико 
се доставља оверена фотокопија оверено 
код јавног бележника); 9. уверење о нео-
суђиваности привредног суда да није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ - 
да није изречена мера забране обављања 
делатности у вршењу раније дужности - не 
старије од 30; дана 10. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс) - 
уколико се доставља оверена фотокопија 
оверено код јавног бележника; 11. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал; 12. 
оригинал или оверену фотокопију доказа 
о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад - дипло-
ма о стеченом средњем, вишем или висо-
ком образовању или потврда о положеном 
испиту из језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (уколико се дос-
тавља оверена фотокопија оверено код 
јавног бележника); 13. оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора (извештаји просветног саветника), 
кандидат је дужан да достави извештај уко-
лико је над његовим радом вршен струч-
но-педагошки надзор, (оверено код јавног 
бележника); 14. уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе дужно је да 
поред доказа из тачке 13) достави и резул-
тате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, оверена 
фотокопија. (оверено код јавног бележни-
ка). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати. Пријава се сма-
тра потпуном уколико садржи све доказе 
којима се потврђује испуњеност услова за 
избор директора прописаних чланом 122 
став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2, 
а изузетно и став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, а који су у 
конкурсу наведени у делу „услови за избор 
директора”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс за избор директора школе је 15 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријава на конкурс се 
подноси непосредно или путем препоруче-
не поште на адресу: Основна школа „Моше 
Пијаде”, 25275 Бачки Брег, Југословенска 
13 са назнаком „Конкурс за директора”.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну 
област Методика наставе музичке 

културе

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и засни-
вање радног односа: научни назив доктора 
наука: методике наставе - докторска дисер-
тација усмерена ка ужој научној области; 
науке о уметностима (докторска дисерта-
ција усмерена ка ужој научној области); 
интердисциплинарне научне области  

Технике и менаџмент у примењеним умет-
ностима - докторска дисертација усмерена 
ка ужој научној области. Испуњени и оста-
ли услови предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом и Правилником о 
ближим минималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду и Статутом и Правилником о условима 
и поступку за избор у звање и заснивање 
радног односа наставника и сарадника на 
Педагошком факултету у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: оверене фотоко-
пије диплома свих нивоа студија са дода-
цима диплома, popunjen obrazac biografskih 
podataka (preuzeti sa: http: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) приложен у штампаној 
и електронској форми, библиографију 
објављених радова и саме радове, евалу-
ацију студената о педагошком раду, уве-
рење о некажњавању (МУП) и фотокопију 
личне карте. Пријаве са документацијом, 
достављају се Педагошком факултету у 
Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Место рада Сомбор. Конкурс 
остаје отворен петнаест (15) дана од дана 
објављивања у листу “Послови”. Поступак 
избора у звање и заснивање радног односа 
спроводи се у складу са одредбама Закона 
о високом образовању, одредбама Статута 
и општих аката Универзитета у Новом Саду 
и Статута и општих аката Факултета. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ “МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ  
- ФЕЋКО”

22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел./факс: 022/2451-263

Наставник српског језика и 
књижевности

са 89% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања 
и васпитања и члана 3 став 1 тачка 1а) 
Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. 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, 10/2022 
и 15/2022); 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик. Кандидат је у обавези 
да приложи следећа документа, у ориги-
налу или овереној копији не старијој од 
шест месеци: попуњен пријавни формулар 
(одштампан са интернет странице минис-
тарства просвете); диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању; доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о 
познавању српског језика - подноси само 
кандидат који није стекао образовање на 
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српском језику. Доказ о физичкој, психич-
кој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за достављање пријава износи 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови”. Неблаговремене или непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Контакт за додатне информације о конкур-
су, тел. 022/2451-263.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица 

Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање сарадника у 
настави, за ужу научну област 

Пословна информатика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: дипломирани пословни инфор-
матичар - студент мастер студија одгова-
рајуће области који је сваки од претходних 
нивоа студија завршио просечном оценом 
најмање осам (8) и који показује смисао 
за наставни рад. Закон о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” број 88/17, 73/2018 
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. 
закони), Статута Универзитета у Новом 
Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. годи-
не са изменама и допунама од 05.04.2018. 
године - исправка; 13.02.2019. године; 
29.09.2020. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-1685 од 2. 
јуна 2022. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету у Новом Саду 
од 3. марта 2016. године (измене и допуне 
од 8. септембра 2016. године, 22. септем-
бра 2016. године, 1. децембра 2016. годи-
не, 8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. 
године, 30. јануара 2020. године - аутен-
тично тумачење и 25. фебруара 2021. годи-
не - аутентично тумачење и 14. јула 2022. 
године), и Правилника о избору наставника 
и сарадника Економског факултета у Субо-
тици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. 
године, са изменама и допунама од 8. сеп-
тембра 2022. године.

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Субо-
тици, Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно 
је доставити очитану личну карту), оверене 
фотокопије диплома, потврду о статусу сту-
дента на студијама другог степена списак 
радова и саме радове, потврду о томе да 
лице није правоснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе које издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској уста-
нови, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Зако-
ном, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену кон-
курсну документацију кандидатима.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10
тел. 024/714-434

e-mail: sinjo@stcable.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 
122 став 5, 139 и чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/10, 6/20, 129/21 - даље Закон), 
односно лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
мастерструковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2. на основним 
студијима у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1 подтачка б) мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање 
за наставника у подручјима рада која су 
заступљена у школи за коју се бира дирек-
тор, у овом случају образовање у складу 
са следећим правилницима: Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада елек-
тротехнике („Сл. гласник РС” 4/22), Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у под-
ручју рада Геодезија и грађевинарство 
(“Сл. гласник РС” бр. 5/22), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала („Сл. гласник 
РС” 4/22), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада остало - личне 
услуге (“Сл. гласник РС” 4/22) Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС” 4/22). Дужност 
директора може да обавља и лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона за педагога и стручног 
сарадника. Кандидат мора да има најмање 
осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат 
мора да има и: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има дозволу за рад наставника / струч-
ног сарадника (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора (кандидат који нема 
положен испит дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на 
дужност); да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати треба да приложе: радну био-
графију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача или стручног сарад-
ника, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора 
школе), оквирни план рада за време ман-
дата, потврду да има најмање осам година 
година рада у установи образовања, уве-
рење / потврду (оригинал) из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 
да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, за кривично дело 
примања и давања мита; уверење / потвр-
ду (оригинал) из надлежног привредног 
суда да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; уверење / потврду (оригинал) из 
надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подоношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела; уве-
рење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених. Канди-
дат за директора, уколико поседује, дужан 
је да уз пријаву на конкурс достави и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора о 
његовом раду (извештај просветног савет-
ника). Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да дос-
тави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима 
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и обавезама директора установе. Диплома, 
односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна 
српски језик (оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи на српском 
језику). Напомена: Документацију која се 
доставља уз пријаву кандидат доставља у 
три примерка (један примерак чини ори-
гинал или фотокопија наведене докумен-
тације коју је оверио јавни бележник, а у 
два примерка достављају се обичне фото-
копије оверених примерака). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати са назнаком „Конкурс за 
директора”, на адресу: Средња техничка 
школа “Шинковић Јожеф”, Бачка Топола, 
Трг Зорана Ђинђића 10. За све инфор-
мације можете позвати број телефона: 
024/714-434.

ШАБАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
“СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/778-6881

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
њеног повратка са неплаћеног одсуства, 

а најкасније до 19.08.2023.

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до њеног повратка са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Васпитач може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно лице 
које има: - високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање, - 6 степен стручне 
спреме.- психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 
- није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање ии давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара зашти-
чених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, - држављанство Репу-
блике Србије, - зна српски језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад, - има 
дозволу за рад/лиценцу. Кандидат који се 
пријављује на радно место васпитача на 
одређено време попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-

ког развоја и уз одштампани пријавни фор-
мулар треба да приложи: 1. доказ да посе-
дује одговарајуће образовање (оригинал 
или оверену фотокопију дипломе), 2. доказ 
о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том слу-
чају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму висо-
кошколске установе - оригинал или ове-
рену фотокопију), 3. доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом утврђено дискимина-
торно понашање (уверење/потврда из 
МУП-а, не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија, 4. доказ да 
је држављанин Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију-не старије од 
шест месеци), 5. доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља канди-
дат пре закључења уговора о раду (ори-
гинал или оверена фотокопија), 6. дозво-
ла за рад лиценца (оригинал или оверена 
фотокопија). Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава 
са потребном документацијом подноси се у 
затвореној коверти са назнаком: „Конкурс 
за васпитача на одређено време...”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана његовог објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање.Документација се може доста-
вити лично или поштом на адресу: Предш-
колска установа „Слава Ковић” Богатић, 
ул. Јанка Веселиновића, бр. 3, 15350 Бога-
тић. Предшколска установа нема обавезу 
да пријављеном кандидату враћа докумен-
тацију. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату предшколске установе 
„Слава Ковић” Богатић на број телефона 
015/7786-881.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР 

КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15306 Прњавор 

Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
са 65% радног времена

Наставник физике
са 90% радног времена

Наставник француског језика
са 10% радног времена, на одређено 

време, до повратка са функције 
директора школе, а најдуже до 

31.08.2023. године

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, на одређено 

време, до повратка са функције 
директора школе, а најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: у радни однос у Школи може да 
буде примљено лице које: има одгова-
рајуће образовање и то: за наставника и 
стручног сарадника: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Поред општих услова прописа-
них законом, кандидат мора испуњавати и 
посебне услове прописане, Законом осно-
вама система образовања и васпитања 
васпитања (Сл.гл.РС 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), Закона о 
основном образовању и васпитању (Сл. 
Гласнинк РС бр. 55/2013, 101/17, 27/18, 
10/19 и 129/2021) Правилником о степену и 
врсти образовања наставника који изводе 
образовно васпитни рад из изборних пред-
мета у основној школи Сл. гласник РС-про-
светни гласник бр. 11 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 
и 3/2021) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (Сл. гласник РС - 
Просветни гласникбр. 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 ј 10/2022). 
Докази о испуњавању услова: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
потписана биографија кандидата, оригинал 
/ оверена копија дипломе, оригинал / ове-
рена копија уверења о држављанству, (не 
старије од 6 месеци), оригинал / оверена 
копија извода из матичне књиге рођених, 
оригинал / оверена копија уверења о неос-
уђиваности. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и 
ученицима. Место рада: Прњавор, Рибари 
и Петковица. Рок за подношење пријаве: 
осам дана од дана објављивања огласа у 
листу “Послови”. Лице задужено за давање 
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обавештења о јавном конкурсу секретар 
Слободан Перић, 015/282-218; 064/4602024
Адреса на коју се подносе пријаве: Основ-
на школа „Краљ Александар Карађорђе-
вић”, Војводе Мишића 2, 15306 Прњавор.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Секретар школе
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 
примљено лице које поред општих усло-
ва прописних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 
- УС, 113/17, 95/2018), испуњава и посеб-
не услове из члана.139 Закона о основама 
система образовања и васпитања Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/2020), односно чл. 22. Правилни-
ка о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Николај Велимировић” Шабац, и 
то ако: 1) да има одговарајуће образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење, не старије од 6 
месеци); 3) да није правоснажном судском 
пресудом осуђиван за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом утврђено, дис-
криминаторно понашање што онемогућава 
рад у образовању; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но - васпитни рад. Докази о испуњености 
наведених услова саставни су део пријаве 
на конкурс, осим доказа из тач.2) који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. У 
смислу услова из тачке 1) која се тиче обра-
зовања кандидата, Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ 
„Николај Велимировић” Шабац, прописано 
је следеће: „За обављање послова радног 
места секретара школе може се засновати 
радни однос са лицем које испуњава услове 
прописане чланом 22..овог Правилника, као 
и следеће услове: Високо образовање сте-
чено на: -студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
-дипломирани правник-мастер, -дипломи-
рани правник који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима 
који су уређивали вискоко обаразовање до 
10.09.2005. године. 

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати, поред одговарајућег 
образовања предвиђеним Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 

и стручних сарадника у основним школа-
ма, треба да испуњава и друге услове у 
складу са чл. 139 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) 
да има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став (1) и (2) (изузетно и став 3) 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци); 3) да није правоснажном 
судском пресудом осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са зако-
ном утврђено, дискриминаторно понашање 
што онемогућава рад у образовању; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно - васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству односно извод из мати-
чне књиге рођених-оргинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци), оверени 
препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језици-
ма), доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања и краћу био-
графију. Пријаве се достављају на адресу 
школе: Основна Школа „Николај Велимиро-
вић “ 15000 Шабац, Владе Јовановића 52, 
са назнаком: “Конкурс за наставника раз-
редне наставе”односно „Конкурс за секре-
тара” или „лично код секретара. Ближа 
обавештења могу се добити код секретара 
школе, на телефон: 015/350-483

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/7786-881

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

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

краја радне 2022/2023. године, односно 
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Педагошки асистент може да буде 
лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 8. Правилни-
ка о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту, односно лице које има: образо-
вање у четворогодишњем трајању, IV сте-
пен стручне спреме, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 

ученицима, није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање ии давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштичених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законм утврђено 
дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик на 
којем остварује васпитно-образовни рад, 
зна ромски језик, има савладан програм 
обуке за педагошког асистента према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког 
асистента („Сл. гласник РС” број 11/10), 
сходно члану 10 Правилника о педагош-
ком асистенту и андрагошком асистенту 
(„Сл. гласник РС” бр. 87/2019). Кандидат 
који се пријављује на радно место педа-
гошког асистента за децу и ученике ромске 
националности којима је потребна додатна 
подршка у обазовању попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и уз одштампани пријавни фор-
мулар треба да приложи: 1. доказ да посе-
дује одговарајуће образовање (оригинал 
или оверену фотокопију дипломе), 2. доказ 
о знању српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том слу-
чају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму висо-
кошколске установе - оригинал или ове-
рену фотокопију), 3. доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом утврђено дискиминаторно пона-
шање (уверење/потврда из МУП-а, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија, 4. доказ да је држављанин 
Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију-не старије од шест месеци), 5. 
доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду (оригинал или оверена 
фотокопија), 6. сертификат о завршеној 
обуци за педагошког асистента у складу 
са Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента (оригинал или оверена 
фотокопија). Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, прези-
ме, адреса пребивалишта, односно бора-
вишта, контакт телефон и адреса елек-
тронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријава са потребном документацијом под-
носи се у затвореној коверти са назнаком: 
„Конкурс за педагошког асистента”. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана његовог објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узимати у 
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разматрање. Документација се може доста-
вити лично или поштом на адресу: Предш-
колска установа „Слава Ковић” Богатић, 
ул. Јанка Веселиновића, бр. 3, 15350 Бога-
тић. Предшколска установа нема обавезу 
да пријављеном кандидату враћа докумен-
тацију. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату предшколске установе 
„Слава Ковић” Богатић на број телефона 
015/7786-881.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПОЖЕГА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Стручни сарадник - психолог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати за наведено радно 
место, треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) има одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона о 
основама образовања и васпитања (“ Сл. 
гласник РС”, БР. 88/2017, 27/2018- др.за-
кон, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) као и да испуњава услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама (“ Службени гласник 
РС- Просветни гласник бр. 4/2022); б) да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) 
није осуђивано правоснашном пресудом 
за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 6.Кандидати 
поред тражене документације достављају и 
кратку биографију. 7. Доказ о испуњености 
услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке 5б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Докумен-
тација се доставља у оригиналима не ста-
ријим од шест месеци или у овереним фото-
копијама.8. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене прија-
ве, пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса, као и пријаве са неовере-
ном документацијом, неће се разматрати. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти 
лично или поштом на адресу Техничка шко-
ла у Пожеги, Вука Караџића 6. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс се 
објављује у недељном листу “Послови” при 
Националној служби запошљавања (НСЗ). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована од стране директора Школе.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/510-169

Сарадник у звању асистента
за ужу научну, односно стручне  

области Рачунарско инжењерство  
и информатика, за Одсек Ужице,  

на одређено време  
од три године

УСЛОВИ: Поред Општих услова утврђених 
Законом, кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: Обавезни услови за избор у 
звање асистента су: да је студент доктор-
ских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), да испољава спо-
собност за наставни рад што се доказује: 
позитивном оценом педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода, или, за лице 
које нема педагошко искуство, приступним 
предавањем из области за коју се бира, 
позитивно оцењено од стране самосталне 
високошколске установе. Допунски услови 
за избор у звање асистента су: позитив-
на оцена руководиоца Одсека о доприно-
су развоја наставе и других делатности 
Академије током целокупног претходног 
изборног периода; -допринос академској 
и широј заједници. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: Радну биографију са 
следећим подацима: а) личним подаци-
ма: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општи-
на); држављанству, телефон имејл; б) о 
постигнутим степенима образовања; в) о 
уписаним докторским студијама у школској 
2022/2023. години; г) о досадашњим избо-
рима у наставничка или сарадничка звања 
и наставном раду; д) о оцени педагошког 
рада коју је кандидат добио у студент-
ској анкети а која се односи на претходни 
изборни период (за кандидате који имају 
педагошко искуство); ђ) о радном искуству 
(наводе се сва запослења, од наскоријег до 
најстаријег); е) позитивној оцени руково-
диоца Одсека о доприносу развоја наста-
ве и других делатности Академије током 
целокупног претходног изборног периода; 
и) доприносу академској и широј заједни-
ци. Потписану изјаву којом учесник конкур-
са даје сагласност за обраду, руковање и 
јавно објављивање података о личности, 
дату на обрасцу у прилогу конкурса; Одго-
варајуће доказе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, и то: доказе о испуњавању 
општих услова: доказ о неосуђиваности 
за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској уста-
нови; о постигнутим степенима образовања 
- дипломе или решења о нострификацији 
диплома стечених у иностранству, у овере-
ној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, 
подноси се уверење о завршетку студија у 
овереној фотокопији, осим за нострифика-
цијудипломе; доказ о уписаним докторским 
студијама у школској 2022/2023. години; 
потврда установе или друге организације 
о радном искуству; доказ о досадашњим 
изборима у наставничка или сараднич-
ка звања и наставном раду; доказ о оце-
ни педагошког рада коју је кандидат добио 

у студентској анкети а која се односи на 
претходни изборни период (за кандида-
те који имају педагошко искуство); доказ 
о позитивној оцени руководиоца Одсека о 
доприносу развоја наставе и других делат-
ности Академије током целокупног прет-
ходног изборног периода; доказ о допри-
носу академској и широј заједници. -извод 
из матичне књиге рођених, извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат сту-
пањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овере-
ној фотокопији. Пријаве се подносе Акаде-
мији струковних студија Западна Србија, на 
адресу Трг Светог Саве бр. 34, 31000 Ужице 
са назнаком за конкурс. Радну биографију, 
списак објављених научних и стручних 
радова, односно остварених уметничких 
дела и саме радове учесник конкурса дос-
тавља и у електронској форми (у Wорд-у 
и ПДФ-у, на ЦД-у или УСБ-у). За комплет-
ност документације коју подноси на кон-
курс одговоран је учесник конкурса. Рок за 
пријављивање кандидата по конкурсу је 8 
дана од дана објављивања у јавном гласи-
лу Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Напомена: Лице са којим 
се заснива радни однос након завршет-
ка конкурса, обавезно доставља лекарско 
уверење о здравственој способностии за 
рад на одређеним пословима, у складу са 
законом и општим актима Академије. Лице 
задужено за давање обавештења о конкур-
су: Марина Шумаревић, дипломирани прав-
ник, контакт телефон: 031/510-169.

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може бити примљен у 
радни однос ако испуњава услове из чл. 139 
ЗОСОВ: а) да има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и чл. 140 ЗОСОВ, сте-
чено: на студијама другог степена (мастер 
академске, мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик- образовно-васпитни рад се 
оставрује на српском језику. Кандидати тре-
ба да доставе: радну биографију; одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
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са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о дипломирању; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству; 
оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; извод из казне-
не евиденције као доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику, а доказ треба да буде 
издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран на конкурсу, доставиће уверење о 
здравственој способности пре закључења 
уговора о раду (не старије од шест месе-
ци). Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наве-
дену адресу школе, са назнаком “Пријава 
на конкурс”. Конкурс ће спровести конкурс-
на комисија именована решењем директора.

ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507, 274-200

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 139 ЗОСОВ: да има одго-
варајуће образовање и то: одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника 
и стручниих сарадника у основној шко-
ли и чл. 140 ЗОСОВ стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
год; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торено понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије. Уз пријаву, кандидат доставља: 
радну биографију; оригинал или оверена 

копија дипломе о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученици-
ма, доставља се пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву, сви тражени докази 
морају бити достављени као оригинали 
или оверене копије оригинала, не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве на конкурс, неће се узимати у 
разматрање при одлучивању по конкурсу. 
Пре доношења одлуке о избору, кандида-
ти који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Пријаве доста-
вити лично или послати поштом на горе 
наведену адресу назнаком “За конкурс”. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе.

ОШ „СВЕТИ САВА”
14221 Попучке

тел. 014/283-055

Наставник француског језика
са 54,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење) кандидат морају испуњавати и 
посебне услове предвиђене Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”- Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 
11/2019) и посебне услове прописане чл. 
139 -142Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), и то да: 1) има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије); основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) и студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; 2) 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторено понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар зајед-
но са пријавом на конкурс прилажу: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); 
оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од шест месеци; уверење да није 
осуђиван за горе наведена дела кандидат 
прибавља у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; 
доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима при-
бавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе лично у 
школи или поштанским путем на горе наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање сходно одредбама члана 8 
Правилника о педагошком асистенту („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2019) и да испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21). Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс прилажу: кратку биографију; 
извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старије 
од шест месеци; уверење да није осуђи-
ван за горе наведена дела кандидат при-
бавља у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе; доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима при-
бавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе лично у 
школи или поштанским путем на горе наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОШ “ДРАГОЉУБ ИЛИЋ”
14203 Драчић

тел. 014/276-544

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка 
запосленог са функције директора 

школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично  
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тумачење) кандидат морају испуњавати и 
посебне услове предвиђене Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 
11/2019) и посебне услове прописане чл. 
139 -142Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), и то да: 1) има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) и студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја и одштампани формулар заједно са 
пријавом на конкурс приложе: кратку био-
графију; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старије од 
шест месеци; уверење да није осуђиван за 
горе наведена дела кандидат прибавља у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе; доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и 
ученицима. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима прибавља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс, неће се узимати у разматрање при 
одлучивању по конкурсу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове про-
писане чланом 122, 139 и чланом 140 став 

1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1. да има одго-
варајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: -студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; -студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука са претходно завршеним 
студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да има 
високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 3. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
4. да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашење; 5. 
да има држављанство Републике Србије; 
6. да зна српски језик; 7. да има дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; 8. 
да је савладао обуку и има положен испит 
за директора установе. Изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност; 9. да има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву 
на конкурс, кандидат је дужан да дос-
тави следећу документацију: попуњен и 
одштампан формулар за пријаву на кон-
курс; диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању за наставника музич-
ке школе, педагога или психолога; уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставни-
ка или стручног сарадника, педагога или 
психолога; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике 
Србије; доказ о знању српског језик осим 
кандидата који су образовање стекли на 
српском језику; уверење да је савладао 
обуку и положио испит за директора уста-
нове, тј. добио лиценцу за директора, ако 
је поседује (уколико нема положен испит 
за директора, кандидат доставља краћу 
својеручно потписану изјаву на окол-
ност недостављања уверења о положе-
ном испиту за директора); уверење о рад-
ном искуству, као доказ да кандидат има 
најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уве-
рење Министарства унутрашњих послова, 
да кандидат није осуђиван правноснажном 

пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; уверење Пове-
реника за заштиту равноправности, да 
код кандидата за директора школе није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, (члан 139 став 1 тачка 3 
ЗОСОВ); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника); кандидат који је 
претходно обављао дужност директора 
установе доставља и доказе о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; лекарско 
уверење као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; биографске 
податке са прегледом кретања у служби; 
свој Програм рада за наредни мандатни 
период; осталу документацију за коју сма-
тра да је од утицаја на доношење одлуке о 
избору. Докази се достављају у оригиналу 
или овереној фотокопији. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Министар просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, у року од 30 
дана од дана пријема документације коју 
му је доставио Школски одбор, врши избор 
директора установе и доноси решење о 
његовом именовању, о чему школа оба-
вештава лица која су се пријавила на кон-
курс. Рок за подношење пријава на конкурс 
за избор директора са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом достављају 
се у затвореној коверти, лично или пре-
дајом пошти на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс - за избор директо-
ра”. Лице задужено за давање обавештења 
по конкурсу је секретар школе, телефон 
014/222-267.

ВРАЊЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17500 Врање, Милунке Савић бб.
тел. 017/405-035

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021) за наставника, педагога или пси-
холога за рад у средњим стручним школа-
ма подручје рада здравство и социјална 
заштита стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансди-
циплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника педагога или психолога за рад 
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у средњим стручним школама, Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања, мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Да кандидат има дозволу 
за рад (лиценцу) наставника, педагога или 
психолога; да испуњава услове за пријем у 
радни однос у установи за образовање и 
васпитање (члан 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да се против њега не води кри-
вични поступак и да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање мало летног 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 човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит 
за рад директора школе - лиценцу за 
директора (кандидат који нема лиценцу за 
директора може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора положи у 
року од две године од дана ступања на 
дужност). Уз попуњени пријавни формулар 
који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању (овера не старија од 6 (шест) 
месеци од дана објављивања конкурса), 
кандидати који су стекли образовање по 
прописима о високом образовању почев од 
10.09.2005. године достављају оверену 
фотокопију дипломе и основних и мастер 
студија; оверену фотокопију доказа о посе-
довању лиценце за рад, односно уверења о 
положеном стручном испиту за наставника 
или стручног сарадника (овера не старија 
од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са); потврду о радном искуству од најмање 
8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал или 
оверена фотокопија издата после расписи-
вања конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених издат на пропи-
саном образцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); потврду да се против њега не 
води кривични поступак, да није донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора за дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија не старија од 6 месеци 
- издаје надлежни основни и виши суд, и 
надлежно основно и више јавно тужи-
лаштво); уверење надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о подацима 
из казнене евиденције за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); доказ о непостојању дискримина-
торног понашања - добија се од Поверени-
ка за заштиту равноправност РС (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); захтев за издавање потврде учес-
ник конкурса подноси Поверенику за 
заштиту родне равноправности у слободној 
форми на имејл, poverenik@ ravnopravnost.
gov.rs или поштом на адресу, Повереник за 
заштиту равноправности, Булевар Краља 
Александра 84, Београд, са назнаком да је 
потврда потребна ради учешћа на конкурсу 
за избор директора школе и са навођењем 
имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе учесни-
ка конкурса на коју се доставља потврда, 
захтев мора бити својеручно потписан; 
биографске податке са прегледом кретања 
у служби, адресом становања, бројем теле-
фона, адресом електронске поште; доказ о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику а 
доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика, доставља се у 
оригиналу или овереној фотокопији, не 
старији од 6 месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата уколико је надзор вршен (фотокопију 
извештаја просветног саветника оверену 
печатом школе у којој је вршен надзор); 
уколико се на конкурс пријави кандидат 
који је претходно обављао дужност дирек-
тора установе, дужан је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе 
у оцени спољашњег вредновања (фотоко-
пија извештаја оверена печатом школе у 
којој је вршен надзор); документ о савла-
даној обуци и/или положеном испиту за 
директора школе (оверена фотокопија 
документа не старија од 6 месеци), канди-
дат изабран за директора који нема поло-
жен испит за директора школе дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност; оквирни план рада за 
време мандата (није обавезно). лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора 
о раду или доношења одговарајућег 
решења. Подаци који се прикупљају у 
поступку избора директора биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Благовреме-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, или у неки други дан 
кад школа не ради, рок истиче истеком 
првог наредног радног дана. Потпуном 

пријавом сматра се пријава која садржи 
радну биографију и све прилоге који се 
захтевају у конкурсу. Учесник конкурса 
може доказе о испуњености услова за 
избор да достави после истека рока за дос-
тављање пријава на конкурс, али само ако 
учини вероватним да те доказе није могао 
да благовремено прибави из оправданих 
разлога. Доказе о оправданости разлога за 
пропуштање рока учесник конкурса је оба-
везан да достави заједно са накнадно под-
нетим доказима за избор. Накнадно дос-
тављање доказа за  избор може се 
прихватити само ако их је школа примила 
пре него што је комисија почела да разма-
тра конкурсни материјал. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Конкурс за избор 
директора Медицинске школе „Др Изабел 
Емсли Хатон” у Врању”. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе на број телефона: 017/405-035.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Поред услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, чл. 259 Статута ОШ „Вук Караџић” 
Врање број 830/VIII од 248.2022. године и 
чл. 36. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ „Вук Караџић” 
Врање број 1130/IV од 17. 10.2022. годи-
не, којима је уређено да каднидат мора 
испуњавати следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад, кандидат мора испунити и услове 
прописане чл. 45 наведеног Правилника, 
односно да има стечено високо образовање 
из области економских наука: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописиу који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
као и да поседује знање рада на рачуна-
ру. Кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља  
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школи. Уз пријавни формулар кандидат 
доставља следећу документацију: оверен 
препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, не стариу 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, не старији од 6 месеци (овај 
документ издаје МУП-полицијска управа); 
доказ о непостојању дискриминаторног 
понашања, оригинал или оверена копија 
не старије од 6 месеци - издаје Повереник 
за заштиту равноправности. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави и своју 
професионалну биографију у којој канди-
дат обавезно наводи да ли је вршио психо-
лошку процену способности код надлежне 
службе за послове запошљавања и када је 
вршио; телефон за контакт и адресу елек-
тронске поште; доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду доставља уверење о психич-
кој, 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. 
Сви докази се прилажу на српском језику, а 
уколико су на страном језику, морају бити 
преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача - пре-
водиоца. Одредбама члана 9 и 103 Закона 
о општем управном поступку („Службени 
гласник РС” број 18/16 и 95/18) прописа-
но 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 
изјави да ће те податке прибавити сама. 
Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ о неосуђиваности и доказ да 
није утврђено дискриминаторно понашање. 
Основна школа „Вук Караџић” у Врању ће 
прибавити доказе, о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, изузев уко-
лико наведене доказе кандидат сам доста-
ви. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
која се налази на званичној интернет стра-
ницу школе на адресу https://vukskola.edu.
rs/ (огласна табла), којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган при-
бави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учини-

ти сам. Потребна документација, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља се школи у року од 8 дана од 
дана објављивања кокурса у публикацији 
“Послови” НСЗ. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована одлуком директо-
ра школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, у року од 8 дана, 
биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стандардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психо-
лошка процена способности у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс, кандидат ће у пријави назначи-
ти када и где је извршена. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима 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 школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. 
Разговор са кандидатима са листе обавиће 
се у просторијама школе, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену разговора бити 
обавештени путем електронске поште и 
телефоном на контакт који су кандидати 
навели у пријави на конкурс. Неблаговре-
мене, непотпуне и неразумљиве пријаве 
неће се разматрати. Додатне информа-
ције о конкурсу: Сузана Стојановић Сто-
шић, секретар школе, телефон: 017/400-
630. Пријаве са потребном документацијом 
шаљу се поштом на горе наведену адресу 
или се предају непосредно у затвореним 
ковертама у канцеларији секретара школе, 
са назнаком за „За конкурс за попуњавање 
радног места шефа рачуноводства”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

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

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о раду 
(“ Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (“ Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). У 
радни однос могу бити примљена лица која 
испуњавају одређене услове: 1. да поседу-
ју одговарајуће високо образовање Високо 
образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, мастер струковне 
студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 

10. септембра 2005. године; изузетно: на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. 
3. да нису осуђивана правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици; одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за 
кривична дела примања или давање мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за кога 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. Услови 
из ст. 1 чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се при-
ликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености 
улова из ст. 1 тач. 1, 3-5 саствни су део 
пријаве на конкурс, а докази из ст. 1 тач. 
2 овога члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Обавезно образовање лица 
из чл. 140 овога закона је и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих је 
по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: пријавни формулар (канди-
дати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС); биографију; оригинал или ове-
рену копију дипломе, односно уверење, 
којим се доказује одговарајуће образо-
вање; оригинал уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оргинал или оверена 
копија); доказ да кандидат 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 иии родос-
кврнуће, за кривична дела примање иии 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
томо понашање (извод из казнене евиден-
ције МУП-а Србије, оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци). Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним докази-
ма о испуњености услова за пријем, однос-
но заснивање радног односа, слати у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс” или лич-
но доставити управи школе. Пријаве које 
не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, 
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односно одговарајућег образовања, пропи-
саног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захте-
ване доказе о испуњености услова кон-
курса) и неблаговремене, неће се узима-
ти у разматрање приликом одлучивања у 
поступку пријема у радни однос. Информа-
ције о конкурсу могу се добити преко имејл 
адресе: zmajvranje@gmail.com.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“20. ОКТОБАР”
17507 Власе

тел. 017/7457-102

Огалс објављен 12.10.2022. године, у пуб-
ликацији “Послови” (број 1009), поништава 
се у целости. 

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са функције директора школе

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
у члану 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) за засни-
вање радног односа, кандидат мора да 
испуњава и услове прописане одредбама 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20, 129/21) и то: а) да је стекао 
одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, степен и врста 
образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник”, број 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, 10/20); б. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
у члану 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) за засни-
вање радног односа кандидат мора да 
испуњава и услове прописане одредбама 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20, 129/21) и то: а) да је стекао 
одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник”, број 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, 10/20); б. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

Наставник предметне наставе - 
француски језик

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, породиљско 
одсуство, одсуство ради неге детета

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
у члану 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) за засни-
вање радног односа кандидат мора да 
испуњава и услове прописане одредбама 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20, 129/21) и то: а) да је стекао 
одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник”, број 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, 10/20); б. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава формулар за 
пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Школски и студентски живот 
- Запошљавање у просвети” (уписати број 
телефона / имејл адресу), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним фор-
муларом доставља школи. Уз формулар за 
пријаву у радни однос кандидат доставља 
следећу документацију: оверену фотокопију  
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дипломе (односно уверења уколико дипло-
ма није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања (кандидати 
који су завршили други степен студија, 
достављају и диплому са основних академ-
ских студија у овереној фотокопији); доказ 
о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање од по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова 
(уверење са високошколске установе, 
односно уверење о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење 
о положеним стручном испиту / испиту за 
лиценцу - сматра се да наставник који је 
положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има ово образовање) доставља 
кандидат који ово образовање поседују, 
кандидат који не поседују ово образовање 
обавезан је да га стекне у року од једне, 
највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу у складу са чланом 142 став 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања; уверење из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотоко-
пија), не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија), уко-
лико кандидат није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ (уверење 
или потврду) да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; кратка биографија са 
наведеном адресом боравка, контакт теле-
фоном и e-mail адресом, (пожељно, није 
обавезно). Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове упућују се у року од осам дана на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака о чему 
ће кандидати бити обавештени путем теле-
фона на бројеве које су навели или мејл 
адресе које су навели у пријави. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене и обавља 
разговор са њима. О терминима за разго-
вор кандидати ће бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели у 
пријави или на наведене мејл адресе. Уко-
лико кандидат не дође на разговор у зака-
заном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове и доставља 
је директору. Директор доноси решење о 
избору кандидата. Лекарско уверење-до-
каз о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене пријаве на конкурс, као и пријаве са 

непотпуном и неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом се достављају 
у року од 8 дана од објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”, поштом или 
лично на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс за ____ (навести радно 
место за које се конкурише”. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључи-
во у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18).

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Домар - мајстор одржавања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(боловање) 

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
у члану 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење), за засни-
вање радног односа кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 
и 27/18 - и др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) 
и то: да има одговарајуће образовање и 
то: да има завршено средње образовање у 
трајању од три или четири године молер-
ске, вооинсталатерске, столарске или дру-
ге струке (трећи или четрти степен струч-
не спреме), у складу са чл. 49 Правилника 
о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Митрополит Михаило” 
Сокобања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
давање или примање мита; за кривична 
дела из групе кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним првом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није 
ускладу са законом утврђено дискримина-
торно право; да је држављанин Републике 
Србије, да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава формулар за 
пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања-формулар за пријаву у 
радни однос који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, у делу 
„Школски и студентски живот - Запошља-
вање у просвети” (уписати број телефона 
/ имејл адресу), а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом дос-
тавља школи. Уз формулар за пријаву у 
радни однос кандидат доставља следећу 
документацију: доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипло-
ме / уверења трећег или четвртог степе-
на образовања); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оргинал или 

оверену копију); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оргинал или ове-
рену копију); уверење из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе о неосуђива-
ности (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико 
основно образовање није стечено на срп-
ском језику; биографију (пожељно). Доказ 
о здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у 
року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове упућују се у року од осам дана на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака о чему 
ће кандидати бити обавештени путем теле-
фона на бројеве које су навели или мејл 
адресе које су навели у пријави. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене и обавља раз-
говор са њима. О терминима за разговор 
кандидати ће бити обавештени путем теле-
фона на бројеве које су навели у пријави 
или на наведене мејл адресе. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија сачињава 
образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директо-
ру. Директор доноси решење о избору кан-
дидата. Лекарско уверење (доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима) изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене пријаве 
на конкурс, као и пријаве са непотпуном 
и неовереном документацијом неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом се достављају 
у року од 8 дана од објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, поштом или лич-
но на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс - за домара мајстора одржа-
вања”. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац, Подгорац бб.

Наставник информатике и 
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено 
време, а најкасније до 31.08.2023. 

године

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама  
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система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) као и услове 
из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 
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 129/21): 
наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да имају завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик - језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању и оверену фотокопију додатка 
дипломи; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења из надлежног суда да није 
покренут кривични поступак и истрага (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (подносе само кандидати који су 
стекли одговарајуће образовање на другом 
језику); кратку радну биографију (ЦВ) са 
обавезним навођењем адресе становања и 
броја телефона; попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет старнице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја;очитану личну карту. 

Наставник предметне наставе - 
географија

са 5% радног времена, на одређено 
време, најкасније до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) као и услове 
из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандидати треба 
да испуњава следеће услове: 1. да имају 
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): 
наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; кандидат мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 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 кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик - језик на којем се остварује васпит-
но-образовни рад. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању и оверену фотокопију додатка 
дипломи; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења из надлежног суда да није 
покренут кривични поступак и истрага (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика (подносе само кандидати који су 
стекли одговарајуће образовање на другом 
језику); кратку радну биографију (ЦВ) са 
обавезним навођењем адресе становања и 
броја телефона; попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет старнице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја;очитану личну карту. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема разултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља 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 образ-
ложене листе. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Ђорђе Симеоновић”, 19233 
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Подгорац, или доставити непосредно шко-
ли - секретаријату школе (радним данима 
од 8 до 14 часова), у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс на радно место 
___ (навести назив радног места на које се 
конкурише)“. За све додатне информације 
обратити се секретару школе на бројеве 
телефона 030/2460-294 и 060/4602-905, 
као и путем имејл адресе ospodgorac1@
gmail.com

ОСНОВНА ШКОЛА “15. МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Наставник српског језика и 
књижевности

са 66,67% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из чл. 24 Закона о 
раду кандидат треба да испуњава и усло-
ве у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - дру-
ги закони и 10/19, 6/20 и 129/21) и чла-
на 3. став 1 тч 1) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022 и 10/2022). Сваки од кан-
дидата треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Уз пријаву 
кандидати подносе: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Минстарства просвете- http: //
www.mnp.gov. rs/ а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар достављају и следећу докумен-
тацију: молбу, краћу биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипло-
ме основних академских студија, доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат има држављанство Републи-

ке Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења); доказ о познавању српс-
ког језика, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или дру-
ги документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе - 
оригинал или оверена фотокопија); Лекар-
ско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве 
на конкурс слати на адресу ОШ „15. МАЈ”, 
19209 Мали Јасеновац у затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурсну комисију 
за конкурс за наставника српског језика 
и књижевности - 66, 67% радног време-
на”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у обзир.Рок за подношење 
пријава: 8 дана од дана објављивања кон-
курса.Кандидат ће бити писменим путем 
обавештен о исходу конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641, 023/566-022

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: 1. има одгова-
рајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образо-
вања које је стекло, а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; в) изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гиммазији: професор информатике, 
односно дипломирани информатичар; про-
фесор математике, односно дипломирани 

математичар - смер рачунарство и инфор-
матика; дипломирани инжењер електро-
технике, сви смерови осим енергетског; 
дипломирани инжењер електронике, сви 
смерови осим индустријске енергетике; 
дипломирани инжењер за информационе 
системе, одсеци за информационе систе-
ме и информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер организације за 
информационе системе, одсеци за инфор-
мационе системе и информационе систе-
ме и технологије; дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе, информационе системе 
и технологије, одсек за управљање ква-
литетом; дипломирани инжењер инфор-
матике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, 
смерови: кибернетско-организациони, еко-
номска статистика и информатика, економ-
ска статистика и кибернетика, статистика 
и информатика или статистика, информа-
тика и квантна економија; дипломирани 
информатичар; дипломирани информати-
чар - пословна информатика; дипломира-
ни информатичар - професор информати-
ке; дипломирани информатичар - мастер; 
дипломирани професор информатике - мас-
тер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне пословне информатике; дипло-
мирани инжењер организационих наука 
- мастер, студијски програм Информацио-
ни системи и технологије; мастер мате-
матичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; 
мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информацио-
ни системи и технологије; мастер мате-
матичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; 
мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих 
наука (студијски програм Информацио-
ни системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); мастер 
професор информатике и математике; мас-
тер инжењер софтвера; мастер инжењер 
информационих технологија и систе-
ма; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет). Лица из става 1 
ове тачке која су стекла академско звање 
мастер, морају имати, у оквиру завршених 
студија, положено најмање пет информа-
тичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програми-
рање) и најмање три предмета из области 
Математика, што доказују потврдом изда-
том од стране високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно - вас-
питног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може изводити и лице које је 
стекло академско звање мастер, а у окви-
ру завршених студијаима положених пет 
информатичких предмета (од тога најмање 
један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика. Наставу и друге обли-
ке образовно - васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изво-
ди и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике од 
најмање четири семестра. Уколико шко-
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ла преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава усло-
ве из става 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и 
друге облике образовно - васпитног рада 
за предмет Рачунарство и информатика 
могу да изводе и лица која су стекла струч-
ни назив струковни специјалиста, ако у 
оквиру завршених студија имају положено 
најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објект-
но оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачу-
нарство. Испуњеност услова из ст. 3-5 ове 
тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног 
плана и програма студија, односно студијс-
ког програма. 2. Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услове из чла-
на 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно 
да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
(извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: 
Зрењанинска гимназија, 23000 Зрењанин, 
Гимназијска 2 са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или телефоном 
на број 023/580-641 и 023/566-022.

ЕГШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
предмета програмирање и предмета 

веб дизајн
у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

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

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање; у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања које је стекло: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада елеткротехника 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/2022): (1) дипломирани инжењер елек-
тротехнике; (2) дипломирани инжењер 
електронике; (3) дипломирани математи-
чар, смерови: програмерски, рачунарства 
и информатике, (4) професор информа-
тике, (5) дипломирани инжењер за инфо-
рамционе системе, односно дипломирани 
инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер орга-
низационих наука, одсеци за информа-
ционе системе, информационе системе и 
технологије; (6) дипломирани инжењер 
рачунарства; (7) дипломирани математи-
чар; (8) мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства, претхнодно завршене 
основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства, на свим сту-
дијским програмима; (9) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, студијски 
програм рачунарске комуникације и прет-
ходно завршене основне академске студије 
у области електротехнике и рачунарства, 
на студијском програму рачунарске мреже 
и комуникације; (10) мастер математичар; 
(11) мастер информатичар; (12) мастер 
инжењер информационих технологија; (13) 
мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењер-
ство и рачунрске науке), (14) дипломирани 
математичар- информатичар, (15) профе-
сор математике и рачунарства; (16) мас-
тер професор предметне наставе, претход-

но завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства на 
свим студијским програмима; (17) мастер 
професор стручних предмета, претход-
но завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства на 
свим студијским програмима; За предме-
те из тачке 16) вежбе и наставу у блоку, 
може да изводи и: (18) струковни мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне струковне 
студије у области електротехнике и рачу-
нарства на свим студијским програмимима; 
(19) струковни мастер инжењер информа-
ционих технологија и система, претход-
но завршене основне струковне студије у 
области електротехнике и рачунарства или 
претходно завршене основне струковне 
студије у области информационих техно-
логија и система или претходно заврше-
не основне струковне студије у области 
пројектовања и администрирања база 
података и мрежа; (20) струковни мастер 
инжењер софтвера, претходно заврше-
не основне струковне студије у области 
електротехнике и рачунарства или прет-
ходно завршене основне струковне студије 
у области информационих технологија и 
система или претходно завршене основне 
струковне студије у области развоја и 
анализе софтвера и апликација. Лица из 
подтач. (8) - (17), која су стекла академ-
ско звање мастер или струковно звање 
мастер, морају имати, у оквиру завршених 
студија, положених најмање пет предмета 
из области рачунарства и информатике (од 
тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објект-
но оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачу-
нарство, што доказују потврдом издатом 
од стране матичне високошколске устано-
ве. Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да 
доставе: Попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs); ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о 
траженој врсти и степену стручне спреме. 
Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, 
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а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у систему војног 
школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање сте-
чено у иностранству, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 
став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); доказ о испуњавању 
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло основно, 
средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) -мађарски језик. Оригинал 
уверење о неосуђиваности, у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
које према подацима из казнене евиден-
ције издаје полицијска управа. Уверење 
не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса. Оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 
6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: 
све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране 
јавног бележника-нотара. 

Наставник предметне наставе - 
предмета енглески језик

са 36,67% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање; у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања које је стекло: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 

области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022) (1) Енглески језик: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; професор енглес-
ког језика и књижевности и италијанског 
језика и књижевности; професор енглес-
ког језика и књижевности и немачког јези-
ка и књжевности; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски 
програм или главни рпедмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор предметне наставе; мастер 
филолог- англиста (студијски програм При-
мењена англистика); Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају да имају 
претходно завршене основне академске 
студије из области предмета, односно на 
студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност, Енглески језик и књижев-
ност; Англистика; Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом. 
Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати уз пријаву на кон-
курс треба да доставе: Попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs); Оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стру-
чне спреме. Кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ 
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара 

врсти образовања која је прописана чла-
ном 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 1 
Закона о основама система образовања и 
васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 
2 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање сте-
чено у иностранству, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања); доказ о испуњавању усло-
ва из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија). Ори-
гинал уверење о неосуђиваности, у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, које према подацима из казнене еви-
денције издаје полицијска управа. Уверење 
не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса. Оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије 
од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: 
све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране 
јавног бележника-нотара. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фото-
копијама потребних докумената је 10 дана 
од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве за конкурс са доку-
ментацијом доставити лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назна-
ком “За конкурс”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне наставе 
куварство и наставик практичне 
наставе - професионална пракса

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 
13/2017 - одлука УС), треба да испуњава 
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и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство 
РС; 5. зна српски језик и језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Врста 
и степен стручне спреме прописана је 
подзаконским актом и то: Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. 
гл. РС”, бр. 4/2022, 14/2022., куварство: (1) 
виши стручни радник технологије кувар-
ства; (2) гастролог; (3) менаџер хотелијер-
става, смер гастрологија; (4) виши стручни 
радник угоститељско туристичке струке, 
занимање кулинарство; (5) виши стручни 
радник у угоститељству, смер кулинар-
ство; (6) виши угоститељ; (7) виши угос-
титељ - гастролог; (8) виши стручни рад-
ник - комерцијалист угоститељства; (9) 
комерцијалист угоститељства; (10) виши 
стручни радник организатор пословања у 
угоститељству - одсек кулинарство; (11) 
менаџер хотелијерства, смер гастрономија; 
(12) менаџер у гастрономији; (13) струков-
ни менаџер гастрономије; (14) струковни 
економиста за туризам и угоститељство; 
(15) струковни економиста на студијском 
програму - туризам и угоститељство; (16) 
економиста за туризам и угоститељство; 
(17) дипломирани менаџер гастрономије; 
(18) дипломирани менаџер - гастрономија; 
(19) дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство, на смеру Хотелијерски 
менаџмент, ако су на студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета; 
(20) дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство, ако су на основним ака-
демским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (21) мас-
тер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програ-
му Менаџер у гастрономији; (22) мастер 

економиста, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програ-
му Туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (23) струковни менаџер 
у туризму и угоститељству, ако су изучава-
ни наставни садржаји из области предмета; 
(24) специјалиста струковни економиста за 
пословну економију и менаџмент угости-
тељства и гастрономије, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета. 
Лице из ове тачке мора да има претход-
но стечено средње образовање за обра-
зовни профил, односно смер: кувар, кувар 
техничар, техничар кулинар или кули-
нарски техничар. Професионална прак-
са - за образовни профил кувар (1) виши 
стручни радник технологије куварства; 
(2) гастролог; (3) менаџер хотелијерста-
ва, смер гастрологија; (4) виши стручни 
радник угоститељско туристичке струке, 
занимање кулинарство; (5) виши стручни 
радник у угоститељству, смер кулинар-
ство; (6) виши угоститељ; (7) виши угос-
титељ - гастролог; (8) виши стручни рад-
ник - комерцијалист угоститељства; (9) 
комерцијалист угоститељства; (10) виши 
стручни радник организатор пословања у 
угоститељству - одсек кулинарство; (11) 
менаџер хотелијерства, смер гастроно-
мија; (12) менаџер у гастрономији; (13) 
струковни менаџер гастрономије; (14) 
струковни економиста за туризам и угос-
титељство; (15) струковни економиста на 
студијском програму - туризам и угости-
тељство, и студијском програму - туризам 
и хотелијерство (16) економиста за тури-
зам и угоститељство; (17) дипломирани 
менаџер гастрономије; (18) дипломирани 
менаџер - гастрономија; (19) дипломира-
ни економиста - менаџер за хотелијерство, 
на смеру Хотелијески менаџмент, ако су на 
студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (20) дипломирани еко-
номиста - менаџер за хотелијерство или 
менаџер за туризам, ако су на основним 
академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (21) мас-
тер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програ-
му Менаџер у гастрономији; (22) мастер 
економиста, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програ-
му Туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (23) струковни менаџер 
у туризму и угоститељству, ако су изучава-
ни наставни садржаји из области предмета; 
(24) специјалиста струковни економиста за 
пословну економију и менаџмент угости-
тељства и гастрономије, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; 
(25) мастер туризмолог, претходно заврше-
не студије на студијском програму Менаџер 
у гастрономији. Лице мора имати претход-
но стечено средње образовање за обра-
зовни профил, односно смер: кувар, кувар 
техничар, техничар кулинар или кулинар-
ски техничар. Учесници конкурса треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; Оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат 

доказује да није осуђиван у складу са чла-
ном 139 став 1 тачка 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу: Економ-
ско-трговинска школа „Јован Трајковић”, 
23000 Зрењанин, Скерлићева 2, са назна-
ком „За конкурс”.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА  
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46

Наставник предметне наставе 
предмета Предузетништво у 

подручју рада хемија, неметали 
и графичарство (са 20% радног 

времена - 8 часова недељно), 
предмета Предузетништво у 

подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране 
(са 30% радног времена - 12 
часова недељно), предмета 

Предузетништво у подручју рада 
текстилство и кожарство (са 20% 

радног времена - 8 часова недељно), 
и предмета Грађанско васпитање 

(са 15% радног времена - 6 часова 
недељно)

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
које је стекло: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије): - студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
- студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
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добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

Додатни услови за предмет Преду-
зетништво (у подручју рада хемија, 
неметали и графичарство): кандидат 
треба да испуњава услове у погледу сте-
пена и врсте образовања који су прописа-
ни чланом 3. став 1 тачка 2) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22 
и 14/22), односно да је: (1) дипломирани 
економист; (2) дипломирани инжењер тех-
нологије; (3) дипломирани инжењер техно-
лог; (4) дипломирани инжењер технологије 
хемијског и биохемијског инжењерства; 
(5) дипломирани инжењер хемијског и 
биохемијског инжењерства; (6) дипло-
мирани инжењер организације рада; (7) 
дипломирани инжењер за индустријски 
менаџмент; (8) мастер економиста; (9) мас-
тер инжењер организационих наука; (10) 
мастер инжењер технологије; (11) мастер 
инжењер менаџмента; (12) специјалиста 
инжењер организационих наука; (13) спе-
цијалиста струковни инжењер организа-
ционих наука.

Додатни услови за предмет Предузет-
ништво (у подручју рада пољопривре-
да, производња и прерада хране): кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су пропи-
сани за наведени предмет у области Про-
изводња и прерада хране и то чланом 4. 
став 1 тачка 32) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/22 
и 14/22), односно да је: (1) дипломира-
ни инжењер технологије; (2) дипломира-
ни инжењер технолог; (3) дипломирани 
инжењер технологије исхране; (4) дипло-
мирани инжењер технологије врења; (5) 
дипломирани инжењер прехрамбене тех-
нологије биљних производа; (6) дипломи-
рани инжењер прехрамбене технологије 
анималних производа; (7) дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије; (8) 
дипломирани инжењер пољопривре-
де за агроекономију; (9) дипломирани 
економист; (10) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију конзерви-
сања и врења; (11) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију ратарских 
производа; (12) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију биљних 
производа; (13) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију сточних 
производа; (14) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију анимал-
них производа; (15) мастер инжењер тех-
нологије, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске сту-
дије на студијском програму: Биохемијско 
инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбе-
но инжењерство или Прехрамбена техно-
логија; (16) мастер инжењер технологије, 
претходно завршене основне академске 

студије на одсеку Прехрамбена техноло-
гија; (17) мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије на одсеку 
Прехрамбена технологија; (18) дипломи-
рани инжењер пољопривреде, сви одсе-
ци или смерови у области пољопривреда; 
(19) дипломирани инжењер пољопривре-
де за агроекономију; (20) дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство; (21) 
дипломирани инжењер пољопривреде за 
ратарство и повртарство; (22) дипломи-
рани инжењер пољопривреде за воћар-
ство и виноградарство; (23) дипломирани 
инжењер пољопривреде за сточарство; 
(24) дипломирани инжењер пољоприв-
реде за хортикултуру; (25) дипломира-
ни инжењер пољопривреде за економику 
пољопривреде; (26) дипломирани инжењер 
агрономије; (27) дипломирани економиста; 
(28) мастер инжењер пољопривреде, прет-
ходно завршене основне академске сту-
дије на одсеку: Агроекономија, Ратарство и 
повртарство, Воћарство и виноградарство, 
Хортикултура, Фитомедицина, Мелиора-
ције, Пољопривредна техника, Зоотехни-
ка или Сточарска производња; (29) мастер 
инжењер шумарства, претходно завршене 
основне академске студије: на одсеку Пеј-
зажна архитектура или из области Пејзаж-
не архитектуре и хортикултуре; (30) мастер 
економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије.

Додатни услови за предмет Преду-
зетништво (у подручју рада текстил-
ство и кожарство): кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани за наведе-
ни предмет у области Текстилство и то 
чланом 3. став 1 тачка 4) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Текстилство и кожарство („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/22 и 15/22), 
односно да је: (1) дипломирани инжењер 
организације рада; (2) дипломирани еко-
номист; (3) дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство, односно дипло-
мирани инжењер технологије текстилног 
инжењерства; (4) дипломирани инжењер 
текстилне технологије, смерови механич-
ко-текстилни или хемијско-текстилни; (5) 
дипломирани инжењер технологије, однос-
но дипломирани инжењер технолог; (6) 
дипломирани инжењер текстилно-машин-
ске струке; (7) дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно-машин-
ске струке, односно дипломирани инжењер 
за текстилно инжењерство - текстилно-ма-
шинска струка; (8) дипломирани текстилни 
инжењер за дизајн и пројектовање тексти-
ла и одеће; (9) дипломирани инжењер тех-
нологије дизајн и пројектовање текстилних 
производа; (10) дипломирани инжењер 
текстилног инжењерства - информатич-
ке струке; (11) дипломирани текстилни 
инжењер конструкције одеће; (12) дипло-
мирани инжењер за технологију прераде 
коже и кожарских производа; (13) мастер 
економиста; (14) мастер инжењер органи-
зационих наука; (15) мастер инжењер тех-
нологије; (16) мастер инжењер машинства; 
(17) професор машинства; (18) дипломира-
ни инжењер машинства; (19) дипломира-
ни машински инжењер; (20) дипломирани 
инжењер за развој машинске струке; (21) 
професор електротехнике; (22) дипломира-

ни инжењер електротехнике; (23) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; 
(24) мастер професор предметне наставе, 
претходно завршене основне академске 
студије у области текстилства; (25) мас-
тер професор предметне наставе, претход-
но завршене интегрисане основне и мас-
тер академске студије за стручни назив 
мастер инжењер мехатронике, студијски 
програм мехатроника; (26) мастер профе-
сор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије у области 
текстилства.

Додатни услови за предмет Грађанско 
васпитање: кандидат треба да испуњава 
услове у погледу степена и врсте образо-
вања који су прописани чланом 2. став 1 
тачка 23) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 
15/22), односно да је: (1) лице које испуња-
ва услове за наставника одговарајуће стру-
чне школе; (2) лице које испуњава услове 
за стручног сарадника стручне школе; (3) 
професор одбране и заштите. Наведена 
лица могу да изводе наставу уколико су, у 
складу са прописом којим се уређује стал-
но стручно усавршавање и стицање звања 
наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка, савладала програм обуке за извођење 
наставе из предмета грађанско васпитање 
за одговарајући разред, односно која су 
претходно завршила неке од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског 
васпитања; Интерактивна обука / тимски 
рад; Умеће одрастања; Умеће комуника-
ције; Активна настава кроз учење; Еду-
кација за ненасиље; Речи су прозори и 
зидови; Чувари осмеха; Учионица добре 
воље; Култура критичког мишљења; Бук-
вар дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно 
дете; Злостављање и занемаривање деце; 
Здраво да сте; или која имају завршен спе-
цијалистички курс за наставнике грађанс-
ког васпитања на одговарајућој високош-
колској установи.

ОСТАЛО: приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: 1. 
попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по пропи-
сима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена. Када 
је образовање стечено у некој од репу-
блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама 
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система образовања и васпитања, минис-
тар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. 
Уколико у дипломи није наведен студијски 
програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи 
или потврде факултета из које се види који 
студијски програм је кандидат завршио; 
3. оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 4. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној основ-
ној, средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је 
положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
на оглашено радно место, кандидати дос-
тављају на адресу: Хемијско-прехрамбена 
и текстилна школа „Урош Предић” Зрења-
нин, Стевице Јовановића 46, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просто-
ријама школе, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон 
и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. За 
давање обавештења о конкурсу задужена 
је Ивана Ристић Гергинов, секретар уста-
нове. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор, а која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве ће бити одбаче-
не. Кандидати који испуњавају конкурсом 
тражене услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. 
У року од 15 радних дана од дана сачиња-

вања листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос конкурс-
на комисија обавља разговор са кандида-
тима са наведене листе и након разговора 
сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове комисија 
доставља директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва 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, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, односно да: 1. има одговарајуће 
образовање - у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања које је 
стекло на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 3) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022 од 5.маја 
2022. године (1) професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; (2) професор енглеског језика и 
књижевности и италијанског језика и књи-
жевности; (3) професор енглеског језика и 
књижевности и немачког језика и књижев-
ности; (4) дипломирани филолог англис-
та; (5) дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; (6) мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски 
програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност); (7) 
мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књи-
жевност); (8) мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају да имају претходно 
завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Енглески језик и књижев-

ност; Енглески језик и књижевност; Англис-
тика; Енглески језик и књижевност са дру-
гом страном филологијом; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова: уз пријавни 
формулар, који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, кандидат доставља и кратку 
биографију са контакт подацима (адреса, 
телефон) оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију) извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију) - уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова као доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици.

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Секретар школе
на одређено време, до повратка  

одсутне запослене

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
опште услове предвиђене Законом о раду, 
као и посебне услове на основу члана 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање из области правних наука 
у складу са чланом 140 став 1; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Кандидат мора да испуњава услове 
у погледу образовања у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у Средњој шко-
ли Нови Бечеј, да има одговрајуће обра-
зовање дипломираног правника-мастера 
или дипломираног правника који је стекао 
високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Уз пријавни формулар са кратком 
биографијом, кандидат доставља и следећа 
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документа: оригинал или оверену копију 
дипломе (као доказ о одговарајућем обра-
зовању) -не старије од 6 месеци; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од шест месе-
ци; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија) - не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија) - не ста-
рије од шест месеци. Доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доставља 
се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о 
испуњености услова из тачке 2 (психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима) кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе, 
предмет српски језик и књижевност
са 16,67% радног времена, на одређено 

време, до повратка запослене са 
одсуства са рада

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
опште услове предвиђене Законом о раду, 
као и посебне услове на основу члана 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање, 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђе-
на у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4. има 
држављанство Републике Србије, 5. зна 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Кандидат мора 
да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Уко-
лико кандидат нема наведено образовање, 
обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има наведе-
но образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни 
формулар са кратком биографијом, канди-
дат доставља и следећа документа: ори-
гинал или оверену копију дипломе (као 
доказ о одговарајућем образовању); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од шест месе-
ци; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија) - не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија) - не ста-

рије од шест месеци; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом пре-
носа бодова (оригинал или оверена копија 
потврде издата од стране високошколске 
установе); сматраће се да кандидат има 
поменуто образовање и уколико достави 
доказ да је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије (оверену фото-
копију индекса) или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лицен-
цу (оригинал или оверену копију потврде 
о положеном испиту). Уколико кандидат 
нема образовање из тачке 5) 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. 
Доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српс-
ком језику. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2. (психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима) 
кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. 

Наставник предметне наставе, 
предмет филозофија

са 25% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава 
опште услове предвиђене Законом о раду, 
као и посебне услове на основу члана 139 
и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање, 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 
4. има држављанство Републике Србије, 
5. зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидат 
мора да испуњава услове у погледу сте-
пена и врсте образовања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији. Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Уколико кандидат нема наве-
дено образовање, 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 
који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има наведено образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз пријавни формулар са 
кратком биографијом, кандидат доставља 

и следећа документа: оригинал или ове-
рену копију дипломе (као доказ о одгова-
рајућем образовању), доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона - уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од шест месеци, уве-
рење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија) - не старије од шест месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија) - не старије од шест 
месеци, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (ори-
гинал или оверена копија потврде издата 
од стране високошколске установе); сма-
траће се да кандидат има поменуто образо-
вање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и 
психологије (оверену фотокопију индекса) 
или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или 
оверену копију потврде о положеном испи-
ту). Доказ о знању српског језика, као јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 (психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и уче-
ницима) кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве 
са потребном документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања у 
листу “Послови” на адресу: Средња шко-
ла Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Марша-
ла Тита 5 са назнаком “За конкурс” Све 
потребне информације можете добити 
позивом на број телефона 023/771-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
“Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник историје
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа кандидати треба да 
испуњавају и услове из одредби од чла-
на 139 до 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и члана 3 Пра-
вилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Кандидат треба да: 1) има одго-
варајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
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педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, као и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова; 2) 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик као 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. На основу Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада из 
наставног предмета историја може да изво-
ди: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар, 
мастер историчар, дипломирани истори-
чар - мастер, мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мас-
тер треба да имају завршене основне ака-
демске студије историје. Кандидат треба да 
приложи: попуњену пријаву на конкурс на 
пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; кратку 
биографију са контакт подацима (телефон, 
адреса пребивалишта и адреса електрон-
ске поште); оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом високом образо-
вању и стеченом одговарајућем звању у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломи-
рани - мастер дужна су да приложе и ове-
рену фотокопију уверења или дипломе о 
завршеним основним академским студија-
ма историје; оригинал или оверену фото-
копија потврде високошколске установе о 
поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе 
у установи. Сматра се да наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу испуњава наве-
дени услов (доказује се оригиналом или 
овереном фотокопијом потврде о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту или потврдом вискокошколске уста-
нове о положеним испитима из педагогије 

и психологије). Кандидат који није стекао 
наведено образовање, испуњава услове 
конкурса уз обавезу да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених или извод 
из матичне књиге венчаних за кандидате 
који су променили име или презиме после 
издавања дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском јези-
ку у обавези је да достави оригинал или 
оверену фотокопију уверења да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Фотокопије докумената оверава 
јавни бележник. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и учени-
цима и позвани на разговор са конкурсном 
комисијом. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси само изабрани кандидат, 
пре закључивања уговора о раду. Пријаве 
се достављају на адресу: Основна школа„ 
Др Бошко Вребалов”, 23270 Меленци, Срп-
ских владара 63, са назнаком „За конкурс”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева 2

Наставник предметне и практичне 
наставе Агенцијско и хотелијерско 
пословање за образовне профиле 

туристичко-хотелијерски техничар и 
туристички техничар

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 
13/2017 - одлука УС), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Зако-

на о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. има држављанство Р.Србије, 
5. зна српски језик и језик на ком се оства-
рује образовно - васпитни рад. Врста и сте-
пен стручне спреме прописана је подзакон-
ским актом и то: Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам (Сл.гл. РС.бр. 
4/2022, 14/2022.,) за предмет Агенцијско 
и хотелијерско пословање Професионал-
на пракса (за образовне профиле турис-
тичко-хотелијерски техничар и туристички 
техничар): (1) дипломирани економиста; 
(2) дипломирани туризмолог; (3) дипломи-
рани географ - туризмолог; (4) дипломи-
рани географ (туризмолог); (5) дипломира-
ни економиста - менаџер за туризам, смер 
туристички менаџмент; (6) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, 
смер хотелијерски менаџмент; (7) дипло-
мирани менаџер у туризму; (8) дипломи-
рани менаџер у хотелијерству; (9) мастер 
економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области економије; 
(10) мастер туризмолог, претходно завр-
шене основне академске студије у области 
економије или географије; (11) мастер 
економиста, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму 
Туризам и хотелијерство; (12) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне ака-
демске студије у области географије, тури-
зма и хотелијерства; (13) мастер менаџер, 
претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму: менаџер 
у туризму или менаџер у хотелијерству; 
(14) мастер менаџер, претходно завршене 
основне академске студије на студијском 
програму: Хотелијерство и туризам; (15) 
мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије 
у области Економије; (16) мастер профе-
сор предметне наставе, претходно заврше-
не основне академске студије на студијс-
ком програму Туризам и хотелијерство; 
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(17) мастер професор стручних предмета, 
претходно завршене основне академске 
студије у области Економије; (18) мастер 
професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијер-
ство; (19) мастер пословни информатичар, 
претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Економија, 
пословно управљање и статистика. Учес-
ници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; овере-
ну фотокопију уверења (извода из казне-
не евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 4) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; извод из матичне књиге 
рођених уколико је лице мењало презиме. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу: Економско-тр-
говинска школа” Јован Трајковић” Зрења-
нин, 23000 Зрењанин, Скерлићева 2, са 
назнаком „За конкурс”.

ХПТШ “УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 45. Правилника 
о организацији и систематизацији посло-
ва: - I степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. 
доказ о одговарајућем образовању (овере-
на фотокопија сведочанства о завршеној  

основној школи); 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 4. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. сведо-
чанство на српском језику које се приложи 
као доказ под тачком 2. сматра се доказом 
о знању српског језика под овом тачком 5. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
на оглашено радно место, кандидати дос-
тављају на адресу: Хемијско-прехрамбена 
и текстилна школа „Урош Предић” Зрења-
нин, Стевице Јовановића 46, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просто-
ријама школе, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон 
и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. За 
давање обавештења о конкурсу задужена 
је Ивана Ристић Гергинов, секретар уста-
нове. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор, а која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве ће бити одбаче-
не. Кандидати који испуњавају конкурсом 
тражене услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. 
У року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандида-
тима са наведене листе и након разговора 
сачињава образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове комисија 
доставља директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

UNIVEREXPORT ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 165

e-mail: ljudski.resursi@univerexport.rs

Продавац
на одељењу деликатеса, пекаре, готових 

јела, за рад у Јагодини, Ћуприји

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме; афинитет за рад са људима и рад у 
тиму; пожељно искуство за рад на истим или 
сличним пословима. Месечна плата 52.000 
РСД. Рок за пријављивање 25.11.2022.

Касир – продавац
за рад у Јагодини, Ћуприји

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; 
афинитет за рад са људима и рад у тиму. Рад 
у првој и другој смени. Месечна плата 52.000 
РСД. Рок за пријављивање 25.11.2022.

Помоћни радник у велепродаји
за рад у Новом Београду, Инђији, 

Суботици, Зрењанину

Опис посла: сакупља робу у објекту, на 
основу поруџбеница велепродајних купаца; 
спрема и пакује робу за потребе велепро-
дајних купаца и по потреби ради испоруку 
робе до купца; по потреби, у сарадњи са 
колегама из службе обилази терен прати 
конкуренцију и постојеће купце, прикупља 
податке; извештава руководиоца о специ-
фичним захтевима купаца као и евентуал-
ним рекламацијама на купљену робу; оби-
лази потенцијалне велепродајне купце.

УСЛОВИ: II/III степен стручне спреме; 
минимум годину дана радног искуства 
на истим или сличним пословима; возач-
ка дозвола Б категорије. Рад се обавља у 
првој смени. Месечна плата 55.000 РСД. 
Рок за пријављивање 27.11.2022.

ПЕРУТНИНА ПТУЈ - ТОПИКО ДОО 
БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 2
e-mail: sladjana.lukic@perutnina.eu

Продавац
више извршилаца, за рад у Београду

Опис посла: услуживање потрошача и про-
даја робе у малопродајном објекту; примање 
и контролисање примљене робе; слагање и 
одвајање робе у малопродајном простору и 
магацину; контролисање шифара и деклара-
ција робе/артикала у продајном и магацин-
ском простору; информисање потрошача о 
тренутним акцијама; рад на каси, ПОС терми-
налима, са платним картицама, чековима и 
осталим средствима плаћања, тако да прода-
ти артикли буду евидентирани кроз регистар 
касу; обучавање и тренинзи за малопродају  

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

Infostud огласи
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по потреби; поштовање прописаних прави-
ла понашања код послодавца.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; минимум 
1 година искуства у продаји прехрамбених 
производа; осећај и смисао за рад са људи-
ма/купцима; комуникативност, организо-
ваност, флексибилност, самоиницијатива; 
основно знање у коришћењу рачунара. Рок 
за пријављивање 25.11.2022.

ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОО 
БЕОГРАД

11000 Београд, Козјачка 11
тел. 067/7281-8274

e-mail: office@opremaiinstalacije.co.rs

Монтер грејања и климатизације

Опис посла: монтажа инсталације грејања 
и климатизације.

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спре-
ме; потребно је искуство у монтажи инста-
лације грејања и климатизације возачка 
дозвола Б категорије. Рок за пријављивање 
25.11.2022.

ПАНСПОРТ ДОО ВЕТЕРНИК
21000 Ветерник, Стевана Пеци Поповића 21

тел. 067/7281-7154
www.pansport.eu

Панспорт д.о.о. је водећа компанија за 
увоз и дистрибуцију додатака исхрани за 
људску употребу (суплемената). Поседује 
велепродају и малопродајну мрежу до 28 
малопродајних објеката у Србији и преко 
20 година традиције. Потребан нам је

Продавац
за рад у Београду

Опис посла: продаја препарата; давање 
савета у вези употребе истих; издавање 
рачуна; вођење трговачких евиденција и 
повремено учествовање на презентацијама и 
манифестацијама у организацији Панспорта.

УСЛОВИ: познавање суплемената; позна-
вање рада на рачунару; минимум ССС; 
пожељно искуство у спорту. Рад се обавља 
у првој и другој смени. Рок за пријављи-
вање 25.11.2022.

КАБЕЛНЕТ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Стефана Првовенчаног 1

тел. 067/7281-7888
e-mail: jelena.pavlov@kabelnet.rs

Монтер телекомуникационе мреже

УСЛОВИ: пожељна средња стручна спрема 
електротехничке школе. Рок за пријављи-
вање 25.11.2022.

ТЕРМО&COLD DOO
11050 Београд, Миљана Миљанића 5 б

тел. 067/7281-4168
e-mail: office@termocold.rs

Дипломирани машински инжењер  
- смер термотехника

Опис посла: израда и праћење статуса пону-
де; праћење објеката; надзор квалитета  
изведених радова, уграђених материјала и 
опреме у складу са захтевима пројекта.

УСЛОВИ: ВСС дипломирани машински 
инжењер / мастер - смер термотехника; 
пожељно радно искуство; добро познавање 
рада на рачунару, нарочито у AutoCAD-у; 
познавање енглеског језика; Б категорија; 
пожељно имати лиценце 430 и 330. Радно 
време од 08.00 до 16.00 (ради се у првој 
смени). Рок за пријављивање 25.11.2022.

SLOT EX. GROUP
ДОО ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Душана Васиљева 36
e-mail: konkurs.kentucky@gmail.com

Оператер у казину Slot Club Kentucky
за рад у Апатину, Баричу, Бачкој 

Тополи, Беочину, Бечеју, Богатићу, 
Футогу, Инђији, Иригу, Кикинди, 

Ковину, Кули, Лазаревцу, Новом Бечеју, 
Новом Саду, Обреновцу, Оџацима, 

Панчеву, Путинцима, Руми, Смедереву, 
Смедеревској Паланци, Србобрану, 

Сремској Каменици, Сремској Митровици, 
Сремским Карловцима, Старој Пазови, 

Старим Бановцима, Суботици, Темерину, 
Ваљеву, Врбасу, Вреоцима, Зрењанину, 

Чуругу, Шапцу, Шиду, Жабљу

Опис посла: уплата и исплата на аутомати-
ма и рулету; послужење пића.
УСЛОВИ: комуникативност; прецизност 
и тачност у раду; спремност ка тимском 
раду; cа или без радног искуства. Рад се 
обавља у све три смене. Рок за пријављи-
вање 25.11.2022.

НИШ - ЕКСПРЕС ДОО НИШ 
ЧАМУРЛИЈА

18211 Чамурлија, Стевана Синђелића 59
e-mail: kadrovska@nis-ekspres.rs

тел. 067/7281-2296

Организатор саобраћаја
за рад у Београду, Железничка 4

УСЛОВИ: ССС или ВС саобраћајне струке; 
радно искуство није важно; знање рада на 
рачунару је обавезно (основни или виши 
ниво); знање енглеског језика није обавез-
но; возачка дозвола Б категорије је обавез-
на. Рок за пријављивање 25.11.2022.

МАРИЈА ЗЛАТАНОВИЋ ПР 
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ 

СТУДИО 2-М БЕОГРАД
11130 Калуђерица, Булевар Револуције 37 ј

тел. 067/7281-3890
e-mail: Radneuniforme2m@gmail.com

Шивач
УСЛОВИ: основно искуство за рад на индус-
тријским машинама. Рад се обавља у првој 
смени. Месечна плата 40.000-50.000 РСД. 
Рок за пријављивање 25.11.2022.

ВИКТОР ЧОБАНОВИЋ ПР, 
ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА 

ПРОФИСТИЛ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Руменачки пут 68

тел. 067/7281-1996
e-mail: konkurs@profistil.rs

Профистил из Новог Сада постоји од 1988. 
године. Основна делатност је производња 
професионалне радне одеће модерног 
дизајна, рекламног текстила, сито штам-
па и вез. Израђује производе погодне за 
угоститељство, медицину, хотелијерство, 

пекаре, месаре, куваре, хигијену, марке-
те, козметичаре, фризере, специјализова-
не продавнице и сл. Поред тога асортиман 
садржи и рекламни текстил-мајице, качке-
ти, торбе и др. Потребан нам је

Руководилац текстилне производње

Опис посла: планирање, организовање, 
координација и контрола рада у произ-
водњи и кројачници; технолошка анализа 
производних операција и одабир средста-
ва рада (машина, алата.....); утврђивање и 
праћење производних капацитета у фирми 
и еxтерних подизвођача; планирање и тер-
минирање производње (рокови израде); 
израда технолошких операционих листа 
и нормирање по фазама рада; специјали-
зација радника за извођење одређених 
врста технолошких операција; анализа 
рада производње, праћење и побољшање 
продуктивности; организовање квалитати-
вног и квантитативног пријема средстава 
рада, материјала и свих уградних елеме-
ната везано за производњу; организовање 
квалитативног и квантитативног испоруке 
искројених и сашивених одевних предмета 
у матичној фирми и партнерским фирмама.

УСЛОВИ: радно искуство на пословима 
организације и руковођења текстилном 
производњом мин. 7 година; средњошкол-
ско образовање, виша или висока школска 
спрема текстилног усмерења; изражене 
комуникативне, организационе и аналитич-
ке способности; професионалност, одго-
ворност и педантност у раду; спремност на 
усавршавање и увођења нових технологија; 
способност учења и усвајања нових вешти-
на; жеља за напредовањем, упорност, само-
сталност у раду и енергичност; познавање 
рада на рачунару(MS Office пакет); одлич-
но познавање енглеског језика мин Б1; 
поседовање возачке дозволе Б категорије 
- активан возач. Рад се обавља у првој сме-
ни. Месечна зарада 120.000 РСД + посебни 
бенефити и бонуси за остварене циљеве.

ТИНИС ДОО БЕОГРАД МАЛИ 
МОКРИ ЛУГ

11000 Београд, Народног фронта 6
тел. 067/7281-5846

e-mail: milos@tinisco.com

Тинис company д.о.о. је предузеће које се 
од 1992. године бави увозом и велепродајом 
стакла. Тинис companyје породично преду-
зеће које је током свих ових година полако, 
али сигурно стицало репутацију стабилне и 
растуће компаније. Потребан нам је

Магационер

УСЛОВИ: ССС; искуство у магацинским 
пословима; возачка дозвола Б категорије; 
савестан и одговоран приступ раду; спрем-
ност на тимски рад. Рад се обавља у првој 
смени. Рок за пријављивање 25.11.2022.

АДВОКАТ МРВОШЕВИЋ Р. ЂОРЂЕ
11150 Београд, Антифашистичке борбе 19

тел. 067/7281-7282
e-mail: djordje.mrvosevic@gmail.com

Адвокатски приправник
(за рад у Београду,  

Шпанских бораца 22д)

УСЛОВИ: завршен правни факултет; позна-
вање рада на рачунару (Windows 10, MS 
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Office); висок ниво професионалне кому-
никације; посвећеност и способност брзог 
учења. Рок за пријављивање 25.11.2022.

PRESIDENT DE LUXE ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића 52
тел. 067/7281-9350

e-mail: president@ptt.rs

Рецепционер

УСЛОВИ: основно познавање енглеског 
језика; рад на рачунару; радно искуство 
није неопходно. Рад се обавља у првој и 
другој смени. Месечна плата 40.000 РСД. 
Рок за пријављивање 25.11.2022.

SAND AND SKY DOO
11000 Београд, Узун Миркова 3
e-mail: sandandsky.hr@gmail.com

Агент продаје – оператер

УСЛОВИ: претходно радно искуство није 
неопходно; знање једног од следећих јези-
ка: енглески / шпански / италијански; одли-
чне комуникационе вештине; оријентисаност 
према циљевима и остваривању резултата; 
тимски дух. Рок за пријављивање 25.11.2022.

BEST SERVICES GIANT SOLUTIONS
ДОО СВИЛАЈНАЦ

32510 Свилајнац, 8. октобра 26
тел. 067/7281-6315
e-mail: info@bsgs.rs

Процесни - програмерски техничар 
за СМТ технологију

УСЛОВИ: завршена средња школа (техни-
чар) или факултет (инжењер). Месечна плата 
85.000 РСД. Рок за пријављивање 25.11.2022.

ДЕМАРТ ДОО БЕОГРАД
11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 10И

e-mail: demartdoo@gmail.com

Пословни секретар
за рад у Лештанима

Опис посла: обављање свих администра-
тивних послова у друштву; пријем и дист-
рибуција поште; комуникација са клијен-
тима (телефонски или путем e-maila); 
прикупљање понуда и упућивање одговора 
на понуде из делатности друштва а према 
добијеним инструкцијама.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно 
искуство на истим или сличним позицијама; 
добре организационе и комуникационе спо-
собности; посвећеност и одговоран приступ 
послу; рад на рачунару MS Office пакет 
(Word, Excel); енглески – добар; познавање 
турског језика је плус. Рад се обавља у првој 
смени. Рок за пријављивање 25.11.2022.

LEON CONDITORS
ДОО ВРАЊЕ

17500 Врање, Баба Златина 8
e-mail: posao@leon.co.rs

Leon Conditors д.о.о. основан је 1997. годи-
не у Врању. Основна делатност преду-
зећа је трговина на велико и мало. 2015. 
године Leon Conditors д.о.о. постаје члан 
удружења ДТЛ-а. Фирма има амбицију да 

шири своју малопродајну мрежу, запошља-
ва нове раднике и тиме знатно допринесе 
смањењу броја незапослених у локалној 
средини у којој послује. Пословна полити-
ка Leon Conditors -а, одговорност, озбиљ-
ност, редовно измиривање обавеза према 
држави, пословним партнерима и радници-
ма, омогућили су добар имиџ и поверење 
истих. Потребан нам је

Продавац у малопродаји
за рад у Нишу, Прокупљу

Опис посла: продаја робе и услуга према 
потрошачима; рад на фискалној каси; одр-
жавање уредности радног простора; друга 
задужења по налогу надређеног.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме; одличне комуникативне способности; 
љубазност, педантност и ефикасност у 
раду; спремност за рад у сменама; оријен-
тисаност на сарадњу и рад у тиму; усме-
реност на купце и њихове потребе. Рад 
се обавља у првој и другој смени. Рок за 
пријављивање 25.11.2022.

Z OMNI SERVE MARKETING DOO
11000 Београд, Македонска 30

e-mail: hr@zomniserve.com

Радник за унос података

Опис посла: пријем, контрола и потврда 
примљених уплата; унос и провера подата-
ка; ажурирање информација на постојећим 
платформама; усаглашавање и корекције 
унетих детаља плаћања; комуникација са 
другим тимовима повезаним са Сектором 
плаћања; допринос унапређењу пословања.

УСЛОВИ: знање енглеског језика; активно 
познавање рада на компјутеру (Windows, 
Office); аналитичност, систематичност и 
одговорност; самосталност и проактивност у 
решавању проблема; комуникативност и скло-
ност ка тимском раду. Рад се обавља у ноћној 
смени. Рок за пријављивање 25.11.2022.

ПРЕДРАГ КОЦИЋ ПР ЗЕРОНА 
ЦЕНТАР

11030 Београд, Тоше Јовановића 2
e-mail: micypromo@gmail.com

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: релевантно радно искуство (меди-
цина, физикална медицина); минимум 
средња медицинска школа (виша школа је 
пожељна); жеља за напредовањем; комуни-
кативност; пожељно знање енглеског јези-
ка; пожељно поседовање лиценце. Рад се 
обавља у првој и другој смени. Свака друга 
субота је слободна. Месечна плата 70.000-
90.000 РСД. Рок за пријављивање 25.11.2022.

ОПШТА СТОМАТОЛОШКА 
ОРДИНАЦИЈА ЦУЦИЋ ОЛИВЕРА 

ПРЕДУЗЕТНИК НИШ
18105 Ниш, Војводе Мишића 30

тел. 067/7281-9295
e-mail: cucic.dr@gmail.com

Стоматолошка сестра

Опис посла: асистирање; стерилизација и 
припрема инструмената; вођење ордина-
ције; одржавање ординације.

УСЛОВИ: претходно искуство пожељно, али 
не и неопходно.; познавање рада на рачу-
нару; познавање основа енглеског језика. 
Рад се обавља у првој и другој смени. Рок 
за пријављивање 25.11.2022.

ВУЛКАН CONSTRUCTION 
MANUFACTURE SYSTEM
ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН

11080 Београд, Драгише Васића 1
e-mail: office@vulkancms.co.rs

Административни радник

Опис посла: oдговорност за административне 
активности везане за пријем документације; 
прављење фактура; вођење, ажурирање и 
архивирање пословне документације; при-
премање документације за службу књиго-
водства; пријем, завођење и слање поште.

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару, MS 
Office (Word, Excel, Outlook); мултитаскинг; 
тачна, прецизна, стрпљива и одговорна 
особа. Рад се обавља у првој смени. Рок за 
пријављивање 25.11.2022.

ЗАНАТСКА РАДЊА РОЛО СИСТЕМ 
НИКОЛА ЈОВИЧИЋ ПР БАРАЈЕВО

11460 Барајево, Боривоја Ташића 8 Б
тел. 067/7281-6862

e-mail: rolosistem@yahoo.com

Монтер
за рад у Београду, Југословенска 2

Опис посла: сервисирање роло врата; рад 
на терену - сервиси роло врата, монтажни 
радови.

УСЛОВИ: основно познавае електрич-
не струје; возачка дозвола Б категорије. 
Радно искуство није неопходно. Рад се 
обавља у првој смени. Месечна плата 
70.000-100.000 РСД. Рок за пријављивање 
25.11.2022.

ЕЛИТАС ДОО БЕОГРАД
11080 Београд, Аутопут за Загреб 22

тел. 067/7281-8228
e-mail: bosko.kosovac@elitas-belgrade.com

Пројектант - вођа пројекта

Опис посла: пројектовање и конструкција 
елемената визуелне комуникације; органи-
зација, управљање реализацијом пројеката 
и тимом људи; контрола квалитета произ-
вода; проналажење, селекција и сарадња 
са екстерним извођачима.

УСЛОВИ: ВСС, минимум ВШС (инжењер 
машинства; инжењер грађевинарства, кон-
структивни смер); рад на рачунару (MS 
Office, SolidWorks, AutoCAD, Corel Draw); 
радно искуство минимум 2 године у струци, 
искуство у пројектовању, извођењу радо-
ва, изради техничке документације; мини-
мум 2 године у организационим послови-
ма; знање енглеског језика; активан возач 
Б категорије. Рад се обавља у првој смени. 
Рок за пријављивање 27.11.2022.

Електричар

Опис посла: израда и склапање електро-
склопова у погону; монтажа, одржавање и 
сервис на терену.
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УСЛОВИ: ССС, електротехничка школа; 
возач Б категорије; психо-физичка спо-
собност за рад на терену. Рад се обавља у 
првој и другој смени, 5 дана у недељи. Рок 
за пријављивање 27.11.2022.

COPY SHOP
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Пожешка 49-51
e-mail: copyshop.doo@gmail.com

Copy Shop је компанија која се бави услуж-
ном делатношћу штампе као и осталих про-
цеса везаних за штампу великих и малих 
формата. Потребан нам је

Оператер за дигиталну штампу - 
графички дизајнер

Опис посла: директан рад са странкама за 
пултом; графички дизајн и припрема за 
дигиталну штампу; остале активности веза-
не за штампање (давање понуда, дорада 
и израда штампаних производа); штам-
па великих и малих формата; УВ штампа; 
штампа на текстилу.

УСЛОВИ: рад у неком од програма: Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW; 
познавање пакета Microsoft Office (Word 
и Excel); основно радно искуство у штам-
парству – обавезно; поштовање обавеза и 
рокова; одговорност, енергичност, пози-
тивност; посвећеност послу и стицању 
знања; рад у динамичном окружењу. Рад 
се обавља у првој и другој смени. Рок за 
пријављивање 27.11.2022.

TOP-TRADE
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад 
Стојана Чупића 5

e-mail: top-trade@live.com

Магационер
више извршилаца

Опис посла: организација тима у магаци-
ну; пријем робе у магацин (контрола ква-
литета и квантитета робе и вођење еви-
денције о пријему); правилно одржавање 
постојеће робе у магацину; вршење пописа 
робе; припрема и контрола робе за отпре-
му; издавање робе са вођењем одређене 
документације; одржавање магацинског 
простора.

УСЛОВИ: пожељно ССС; искуство у раду 
са складиштењем; организованост и тач-
ност; педантност и одговорност за робу; 
пожељно познавање рада са рачунаром; 
пожељна возачка дозвола Б категорије. 
Рад се обавља у првој и другој смени. 
Месечна плата 60.000-100.000 РСД. Рок за 
пријављивање 27.11.2022.

HORECUP ДОО БЕОГРАД
11000 Београд 

Саве Јовановића 38
e-mail: office@vdjtrade.rs

Возач – магационер

УСЛОВИ: неопходно радно искусто; мини-
мално стечено образовање – ССС; пожељ-
но знање рада на рачунару; отвореност, 
љубазност и спремност за сарадњу; савес-
тан и одговоран приступ раду. Рок за 
пријављивање 27.11.2022.

ДИС НИСКОГРАДЊА ДОО ВАЉЕВО
Горња Грабовица

14000 Ваљево 
Јустина Поповића 19

e-mail: vera@disniskogradnja.rs

Компанија ДИС НИСКОГРАДЊА ДОО осно-
вана је 1993. године и од тада развијајући 
пословне активности на простору наше 
земље бележи континуирани раст. У 
оквиру своје основне делатности бави се 
изградњом хидротехничких објеката и 
инфраструктурних објеката – саобраћајни-
ца и железница. Потребан нам је

Референт друмског саобраћаја  
и GPS система

за рад у канцеларији у Ваљеву  
и по потреби обилазак градилишта

више извршилаца

Опис посла: обука, рад, праћење и анализа 
у GPS систему; контрола тахографа, односно 
праћење података тахографа; организација 
регистровања теретних и путничких возила; 
праћење и анализа трошкова возног парка; 
развијање и унапређење сектора.

УСЛОВИ: IV-VII ССС из области технич-
ких занимања; активан возач са возачком 
дозволом Б категорије; познавање рада 
на рачунару, MS Office; искуство на истим 
или сличним пословима је пожељно. Рок за 
пријављивање 27.11.2022.

INTUS PHARM DOO
21000 Нови Сад 

Футошка 1а
e-mail: admir@intuspharm.rs

ИНТУС PHARM ДОО је фармацеутска ком-
панија основана 2022. године у Србији, као 
друштво са ограниченом одговорношћу са 
седиштем у Новом Саду, настала као спој 
дугогодишњег искуства у фармацеутској 
индустрији, првенствено на пољу апоте-
карске делатности, маркетинга и продаје 
различитих фармацеутских производа.
Ексклузивни је увозник и заступник рено-
мираног произвођача медицинске козмети-
ке DERMEDIC на тржишту Србије. Потребан 
нам је

Стручно-комерцијални  
сарадник

Опис посла: стварање мреже нових купа-
ца као и одржавање добрих односа с 
постојећим купцима; редовне посете реле-
вантним здравственим установама; пла-
нирање и реализација свих активности 
везаних уз продају и пословање; оствари-
вање и праћење дефинисаних продајних  
циљева.

УСЛОВИ: ССС / ВШС / ВСС здравствене 
струке; обавезно радно искуство у стру-
ци или сродним делатностима; познавање 
регионалног тржишта; изражене продајне 
и презентацијске вештине; изражен фокус 
на остваривање циљева и резултата; про-
активан приступ и самосталност у изврша-
вању послова; познавање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет); познавање енглеског 
језика (усмена и писмена комуникација); 
возачка дозволу Б категорије. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављи-
вање 27.11.2022.

MEDISAN INTERNATIONAL
ДОО БЕОГРАД

11050 Београд, 28. јуна 19
e-mail: medisansrb@yahoo.com

Комерцијалиста на терену
2 извршиоца

Опис посла: професионална презентација 
брендова чији смо заступници; обављање 
продајних активности на терену.

УСЛОВИ: смисао за рад са људима; упор-
ност и снажан фокус на резултате; дина-
мичност у раду; спремност на учење и про-
фесионални развој; отвореност за савете и 
тимски рад. Почетна плата 60.000 РСД. Рок 
за пријављивање 27.11.2022.

САГА ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Тозе Марковића 27

тел. 067/7281-4669

Возач ЦЕ категорије

Опис посла: превоз течних терета у цистер-
нама у домаћем и међународном транспорту.

УСЛОВИ: потребно поседовање АДР сер-
тификата; поседовање тахограф картице; 
радно искуство минимум 1 година. Рок за 
пријављивање 27.11.2022.

МИХАИЛО ЖИВКОВИЋ ПР 
АГЕНЦИЈА ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ 

АКТИВНОСТИ 
INTER CALL

БЕОГРАД - ЗВЕЗДАРА
11160 Београд, Јованке Радаковић 72

e-mail: finansije@intercall.rs

Оператер у кол центру
продаја услуга (пакета) Телеком Србија

УСЛОВИ: пожељно искуство на истим или 
сличним пословима; изражене комуни-
кационе и преговарачке способности; IV 
степен стручне спреме; рад на рачунару 
(Microsoft Office). Рад се обавља у првој и 
другој смени. Месечна плата 40.000-70.000 
РСД. Рок за пријављивање 27.11.2022.

ИНТЕРСИСТЕМ ДОО БЕОГРАД
11160 Београд, Стеве Жигона 8-10

e-mail: mapshop@gmail.com

Продавац

УСЛОВИ: средња стручна спрема, пожељ-
но радно искуство; добро познавање рада 
на рачунару; обавезно познавање енглес-
ког језика и још једног (пожељно руски, 
немачки, турски). Рад се обавља у првој и 
другој смени. Месечна плата 60.000 РСД. 
Рок за пријављивање 27.11.2022.

ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ПР ТИМ 
ТЕХНО

11050 Београд, Микенска 20а
тел. 067/7281-4737

e-mail: tim.tehnoservis@gmail.com

Монтер - сервисер за клима уређаје

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; 
самосталност у обављању посла уз помо 
помоћног радника. Рад се обавља у првој 
смени. Рок за пријављивање 27.11.2022.
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SMART ENERGY SAVING
ДОО БЕОГРАД

11210 Београд, Црног бора 36
e-mail: jelena.pesic@smartes.rs

SMART ENERGY SAVING ДОО бави се пројек-
товањем, монтажом и одржавањем систе-
ма климатизације, вентилације, грејања и 
расхладне технике. Потребан нам је

Магационер

Опис посла: пријем, складиштење, пако-
вање и издавање робе; вођење уредне 
магацинске документације; набавка опреме 
и материјала; одговорност за квалитатив-
но и квантитативно стање робе; контрола 
процеса отпреме робе и припрема доку-
ментације за слање робе брзом поштом; 
спровођење редовних и ванредних попи-
са робе; одржавање чистоће и уредности 
магацина и утоварно/истоварног простора.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; обавезно 
радно искуство на истој позицији у фирма-
ма машинске струке; познавање опреме и 
материјала термотехничких и расхладних 
инсталација; возачка дозвола Б категорије; 
познавање рада у MS Office пакету; добре 
комуникационе и организационе вештине; 
пожељно познавање управљања виљушка-
ром. Рок за пријављивање 27.11.2022.

СВЕТИ ВИД СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА

11158 Београд, Добрачина 27/6
e-mail: ljubica.tomic@svetivid.com

Хигијеничарка

УСЛОВИ: озбиљност и дисциплинованост у 
раду; радно искуство на истим или слич-
ним пословима. Рок за пријављивање 
27.11.2022.

ТИПО КОТЛОГРАДЊА ДОО 
БЕОГРАД

11210 Београд, Грге Андријановића 27
e-mail: komercijala@tipokotlogradnja.com

ТИПО КОТЛОГРАДЊА је фабрика за пројек-
товање, производњу, монтажу, ремонт 
и реконструкцију котлова и енергетских 
постројења. Основана је 1979.године. 
У почетном периоду вршило је ремонте 
котловских постројења, да би 1990.годи-
не почела сопствену производњу индус-
тријских котлова. Са даном утемељења, 
установљена је програмска оријентација 
и пословна стратегија коју осликава мото 
предузећа: ваша енергетска сигурност и то 
значи увек бити први у групацији и оства-
ривати светске резултате. Такође, поседу-
је међународне сертификате који гарантују 
квалитет пословања у три области: ИСО 
9001 система менаџмента квалитетом, ИСО 
14001 система животном средином и ОХСАС 
18000 заштиту и безбедност на раду. Данас 
је ТИПО КОТЛОГРАДЊА једна од водећих 
предузећа у Србији из области котло-
градње. Потребан нам је

Магационер

Опис посла: пријем/отпрема алата и опре-
ме; вођење рачуна о правилном и без-
бедном складиштењу и контроли алата и 
материјала; утовар, транспорт и истовар 
робе; вршење пописа робе; одржавање 

магацинског простора; организација и одр-
жавање реда, чистоће и других услова за 
рад; организација редовних и планских кон-
тролисања исправности и спремности за рад 
машина и уређаја; израда редовних попи-
са материјала, алата и осталих средстава 
у склопу магацина; вођење евиденције о 
стању залиха недовршене производње, као 
и завршености појединих радних налога.

УСЛОВИ: прецизност и тачност у раду; 
радно искуство више од 6 месеци у зани-
мању; обавезно поседовање возачке доз-
воле минимум Б категорије; активно знање 
рада на рачунару (Windows, Office...). Рад 
се обавља у првој смени. Рок за пријављи-
вање 27.11.2022.

PRO TEAM
ДОО БЕОГРАД

11272 Добановци, Архимедова 11
тел. 067/7281-4904

e-mail: maksimovic@tproteam.com

Складиштар – виљушкариста

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару; 
искуство у управљању свих врста виљуш-
кара; познавање рада на РФ уређајима; 
пожељна лиценца за управљање виљушка-
ром; максимална оријентација ка тимском 
раду; минимално искуство од две годи-
не на истим или сличним пословима. Рад 
се обавља у првој и другој смени. Рок за 
пријављивање 27.11.2022.

SBE SERBIA
ДОО ШАБАЦ

15000 Шабац, Нова 9, Мајур бб.
тел. 067/7281-9216

e-mail: office1@sbe-serbia.rs

Оператер
на машинама за хладно ковање

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спре-
ме; основно познавање читања техничког 
цртежа; добро физичко здравље; непо-
стојање алергичности на уља и метале; иску-
ство и/или квалификација и/или професио-
нална диплома из машинског сектора, који 
се подударају са Оператером на машинама 
за хладно ковање; пребивалиште у Србији. 
Уз пријаву доставити ЦВ пожељно са фото-
графијом, фотокопију звања и мотивационо 
писмо. Рок за пријављивање 27.11.2022.

GREEN ENERGY 360
ДОО БЕОГРАД

11070 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 125 и
e-mail: olivera.mladenovic@comtrade.com

Монтер електро и машинских 
инсталација

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (елек-
тротехничког смера); минимум 5 година 
искуства на истим или сличним пословима; 
познавање електроенергетских и електрич-
них материјала и опреме; рад на висини, 
познавање и руковање основним алатима. 
Рок за пријављивање 27.11.2022.

Сениор електропројектант  
(вођа пројектног тима)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; 
минимум 7 година искуства на пословима 
пројектовања електроенергетских система 

јаке струје; обавезно поседовање лицен-
це 350; пожељно је поседовање лиценце 
351; искуство и рад у AutoCAD-у; пожељ-
но познавање грађевинских/енергетских 
материјала и опреме; одличне вештине 
у организацији и комуникацији. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављи-
вање 27.11.2022.

TODOR HOTELS
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Кнез Михајлова 27/II
тел. 067/7281-7602

e-mail: slavko.djordjevic@radissonindividuals.com

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: пожељно радно искуство; тимски 
играч; одговорна и педантна особа. Рад 
се обавља у првој и другој смени. Месеч-
на плата 60.000 РСД. Рок за пријављивање 
27.11.2022.

ЛИДЕР НЕКРЕТНИНЕ
WINNER DOO

11070 Београд, Булевар Зорана Ђинђића 98
e-mail: brendlidernektrtine@gmail.com

Менаџер за купопродају и издавање 
некретнина

за рад у пословницама: Чукарица 
и Раковица; Палилула, Звездара и 

Вождовац; Стари град, Савски венац и 
Врачар; Нови Београд и Земун

више извршилаца

УСЛОВ: искуство и лиценца; одличне пре-
говарачке способности; познавање локал-
ног тржишта; комуникативност; поузда-
ност и уверљивост; стрпљење; склоност ка 
трговини. Рок за пријављивање 27.11.2022.

Агент за купопродају и ренту 
некретнина

за рад у пословницама: Чукарица 
и Раковица; Палилула, Звездара и 

Вождовац; Стари град, Савски венац и 
Врачар; Нови Београд и Земун

више извршилаца

УСЛОВИ: искуство и лиценца за купопро-
дају и издавање. Рок за пријављивање 
27.11.2022.

ДОО УНИТЕХНА КРУШЕВАЦ
ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ

37000 Велико Головоде, Велико Головоде 37
e-mail: info@unitehna.rs

Возач
за територију Србије и региона

УСЛОВИ: ССС; возачка дозвола Ц кате-
горије; пожељно искуство на послови-
ма развоза робе. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

ФРИГО ЖИКА ДОО РУМА
22400 Рума, Краљевачка бб.

e-mail: info@frigozika.rs

Оператер на ЦНЦ машинама
за рад у Руми (обезбеђен превоз из 

Београда и Новог Сада)
више извршилаца

УСЛОВИ: техничка школа, предност 
машинског смера. Рок за пријављивање 
26.11.2022.
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Менаџер продаје
за рад у Руми (обезбеђен превоз из 

Београда и Новог Сада)

УСЛОВИ: ВСС; предност је искуство у про-
даји; познавање енглеског / француског / 
немачког језика је пожељно; познавање 
рада на рачунару. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

Асистент директора
за рад у Руми (обезбеђен превоз из 

Београда и Новог Сада)

УСЛОВИ: ССС / ВС / ВСС; пожељно радно 
искуство; знање енглеског језика. Рок за 
пријављивање 26.11.2022.

МОНКИНГ ДОО
11000 Београд, Граховска 27
e-mail: monking.bg@gmail.com

Шеф градилишта
за рад у Београду и Новом Саду

2 извршиоца

Опис посла: организација рада, контрола 
квалитета и динамике извођења радова на 
градилишту; израда спецификација мате-
ријала неопходних за извођење радова; 
израда листова грађевинске књиге; кон-
трола поштовања прописа о БЗР од стра-
не подређених и подизвођача; контрола 
и разрада пројектне документације; коор-
динација између представника главног 
извођача и подизвођача, вођење грађе-
винског дневника, контрола одржавања 
хигијене на градилишту.

УСЛОВИ: радно искуство више од 2 године 
на истим или сличним позицијама; обавез-
на виша грађевинска школа или грађевин-
ски факултет; рад на рачунару; возачка 
дозвола Б категорије. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

TELEART SOLUTIONS DOO
11070 Београд, Сурчинска 179 ђ

тел. 067/7281-4011
e-mail: office@telearts.rs

Монтер челичних конструкција

Опис посла: монтажа челичних конструк-
ција и прерада ситних машинских елеме-
ната. Посао подразумева рад на висини 
и теренски рад (могућност вишедневног 
боравка на терену).

УСЛОВИ: III степен стручне спреме машин-
ске струке (машинбравар, металостругар); 
вештина руковања ручним и електричним 
алатом; искуство на пословима монтаже 
челичних конструкција; преданост, прециз-
ност и истрајност у раду; возачка дозво-
ла Б категорије - активни возач; енглески 
језик - основни ниво комуникације. Рок за 
пријављивање 26.11.2022.

Техничар за монтажу и одржавање 
опреме

Опис посла: монтажа и повезивање телеко-
муникационих инсталација; посао подразу-
мева и теренски рад (могућност вишедне-
вног боравка на терену).

УСЛОВИ: виша или средња техничка шко-
ла: електро или телекомуникационог смера  

(ПТТ или електро-техничка школа); рад 
на рачунару – MS Office; спретност и иску-
ство у раду са алатом; спремност за рад 
на пословима који захтевају рад на висини; 
преданост, прецизност и истрајност у раду; 
возачка дозвола Б категорије - активни 
возач; енглески језик - основни ниво кому-
никације; пожељно је, али не и неопход-
но да поседују искуство у раду на систе-
мима мобилне телефоније, радио-релејног 
преноса и беспрекидног напајања. Рок за 
пријављивање 26.11.2022.

АРХИКОМ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Ослобођења 78

e-mail: biljana.arsenijevic@arhikom.rs

Грађевински инжењер за техничку 
припрему

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађе-
вински инжењер; добро познавање рада на 
рачунару (MS Office, MS Project, AutoCAD); 
возачка дозвола Б категорије (активан 
возач). Рок за пријављивање 26.11.2022.

Грађевински инжењер - пројект 
менаџер

УСЛОВИ: ВСС, дипломирани грађевински 
инжењер; минимум 5 година радног иску-
ства у струци; добро познавање рада на 
рачунару (MS Office, MS Project, AutoCAD, 
Tower, ArmCAD); добро знање енглес-
ког језика; возачка дозвола Б категорије 
(активан возач). Рок за пријављивање 
26.11.2022.

ЛЕГИ-СГС ДОО БЕОГРАД - РУШАЊ
11194 Рушањ, Колубарска 1/1

тел. 067/7281-2470
e-mail: administracija@legi.rs

Бравар - помоћни радник у 
пластификацији

УСЛОВИ: радно искуство најмање 1 годи-
на; возачка дозвола Б категорије; пожељ-
но искуство у припреми, електростатичкој 
пластификацији металних елемената. Рок 
за пријављивање 26.11.2022.

Монтер

УСЛОВИ: ССС; познавање браварско-грађе-
винских послова; пожељно радно иску-
ство минимум 3 године на пословима нис-
коградња; возачка дозвола Б категорије 
– активан возач. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

АРУМ ДОО ЗЕМУН
11080 Београд, Борхесова 31

e-mail: arum@horeca.rs

Магационер

Опис посла: пријем и отпремање робе; 
манипулативни и лакши физички рад; 
поштовање безбедности на раду; рад у три 
смене.

УСЛОВИ: пожељно искуство на сличним 
пословима; минимум III степен струч-
не спреме; возачка дозвола Б категорије; 
предност ће имати кандидати који имају 
сертификат за управљањем виљушкаром. 
Рок за пријављивање 26.11.2022.

ВЕСНА СТАНКОВИЋ ПР 
ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА

HAPPY DOG C.LUB PET SHOP
11118 Београд, Максима Горког 15

e-mail: ivica.stankovic.011@gmail.com

Ветеринар
у ветеринарској апотеци и pet shop-у

УСЛОВИ: завршен ветеринарски или фар-
мацеутски факултет, или апсолвент; рад на 
рачунару: Excel, Word; са или без искуства. 
Рок за пријављивање 26.11.2022.

ТИС - МИТРОВИЋ ДОО ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Лубнички пут бб.

тел. 067/7281-8443
e-mail: finansije@tismitrovic.co.rs

Продавац - касир
за рад у Нишу и Зајечару

6 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство је пожељно. Рок 
за пријављивање 26.11.2022.

АРТ НС ГРАДЊА ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Темеринска 115
e-mail: gegic.tamara@gmail.com

Књиговодствено-административни 
радник

УСЛОВИ: висока или средња стручна спре-
ма из области економије, финансија или 
књиговодства; познавање рада на рачуна-
ру (Excel, Word, Office) ; добро познавање 
пословне администрације; организованост, 
систематичност, аналитичност; возачка 
Б категорије-активан возач (није обавез-
но); минимум 5 година радног искуства 
на истим или сличним пословима. Рок за 
пријављивање 26.11.2022.

DUDI C.O.
ДОО СУБОТИЦА

24000 Суботица, Динка Златарића 12
тел. 067/7281-2845

e-mail: poslovi@dudico.com

Продавац у малопродаји и на web 
shop-у

Опис посла: продајно саветовање и услу-
живање купаца; контрола улазно-излазне 
документације; планирање и спровођење 
редовних и ванредних контрола робе, одго-
ворност за стање робе на лагеру; админи-
стративни послови везани уз рад трговине 
(запримање робе, извештаји о продаји и 
постигнутим резултатима); контрола, сла-
гање и позиционирање артикала те одр-
жавање продајног простора; запримање, 
евиденција, контрола и спровођење рекла-
мација; обележавање робе, истицање цена 
и декларација, промотивних и других мате-
ријала; израда понуда, наруџба производа, 
презентација нових производа; редовно 
одржавање хигијене малопродајног објекта; 
прегледање рокова, редовно ажурирање и 
праћење цена; праћење продаје, предла-
гање активности за унапређење продаје.

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару; 
предност је искуство у трговини. Рок за 
пријављивање 26.11.2022.

ОСТАЛО: оглас је доступан и особама са 
инвалидитетом.
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Infostud огласи

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА

MEDICAL DENTAL GRUPA
11030 Београд, Милана Јовановића 14
e-mail: gordan.karaulic.011@gmail.com

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: средња или виша стручна спре-
ма; положен стручни испит и поседовање 
лиценце КМСЗТС; познавање рада на рачу-
нару. Рок за пријављивање 26.11.2022.

ОСТАЛО: оглас је доступан и особама са 
инвалидитетом.

АСТЕРФАРМ ДОО БЕОГРАД
11070 Београд, Ђорђа Станојевића 14/5

e-mail: hr@drmax.rs

Фармацеутски техничар
за рад у Др Мax апотекама у Београду, 
Сопоту, Обреновцу, Убу, Новом Саду, 

Јагодини

УСЛОВИ: ССС – фармацеутски техничар; 
поседовање лиценце за рад; познавање 
рада на рачунару (MS Office); познавање 
енглеског језика. Рад се обавља у првој 
и другој смени. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

Дипломирани фармацеут / магистар 
фармације

за рад у Др Мax апотекама у Београду, 
Барајеву, Сопоту, Обреновцу, Убу, Новом 

Саду

УСЛОВИ: ВСС - фармацеутски факултет; 
поседовање лиценце за рад; познавање 
рада на рачунару (MS Office); познавање 
енглеског језика. Рад се обавља у првој 
и другој смени. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

INTRACO
ДОО БЕОГРАД - ЖЕЛЕЗНИК

11030 Београд, Првој маја 11/3
тел. 067/7281-8614

e-mail: officeintraco@gmail.com

Монтер

Опис посла: припрема, утовар и истовар 
робе; превоз и монтажа до адресе купаца; 
брига о магацину и роби која је на лагеру; 
одржавање уредности робе у магацину и 
самог магацина; одржавање средстава за 
рад.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; пожељ-
но радно искуство на истим или сличним 
пословима; обавезно поседовање возачке 
дозволе Б категорија - активан возач (вози 
се комби). Месечна плата 70.000 РСД. Рок 
за пријављивање 26.11.2022.

АУТО ЦЕНТАР КОЦИЋ ДОО 
БЕОГРАД

11090 Београд, Пилота Михаила Петровића 75
тел. 067/7281-3210

e-mail: office@autocentarkocic.rs

Сервисни саветник

УСЛОВИ: обавезно искуство у ауто индус-
трији; обавезна ССС. Рад се обавља у првој 
смени. Рок за пријављивање 26.11.2022.

BEOCOMPASS
ДОО БЕОГРАД

11040 Београд, Звечанска 60/22
e-mail: natasa@beocompass.rs

Стручни сарадник
3 извршиоца (1 извршилац за 

територију јужне и источне Србије, 1 
извршилац за територију централне 
Србије, 1 извршилац за територију 

Војводине)

Опис посла: медицински маркетинг произ-
вода које компанија заступа; рад са лека-
рима и осталим здравственим радницима 
при здравственим установама; рад са фар-
мацеутима у апотекама; стварање пози-
тивног имиџа компаније и остваривање 
дугорочних партнерских односа са клијен-
тима; учествовање у организацији струч-
них едукација и стручних скупова; редов-
но извештавање о радним активностима, 
анализа резултата и предлози активности 
за унапређење пословања на додељеном 
терену.

УСЛОВИ: VII ниво образовања - фарма-
цеутске, медицинске или сродне струке 
(др мед., дипл. фарм., др стом.); самоор-
ганизованост и тимски рад; познавање 
Microsoft Office пакета; возачка дозво-
ла Б категорије; знање енглеског језика; 
пожељно искуство на истим или сличним 
пословима од минимум 2 године. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављи-
вање 26.11.2022.

ДОМАЋА ТРГОВИНА ДОО  
БЕОГРАД

11090 Београд, Патријарха Димитрија 12 д
тел. 067/7281-7069

e-mail: office2@domacatrgovina.rs

Продавац
у Арома маркетима, за рад у Београду, 

Новом Саду

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; 
пожељно претходно искуство на истим или 
сличним пословима. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

CITY EXPERT
ГЛОБАЛ ДОО

11108 Београд, Мише Вујића 2
e-mail: careers@cityexpert.rs

Фотограф

Опис посла: обилазак у просеку 5 некрет-
нина дневно на различитим локацијама у 
Београду; креирање фотографија, видео 
снимака и фотографија 360 некретнина 
које посећујеш; цртање мапе некретнине 
(тлоцрта); бележење свих битних инфор-
мација о некретнини (попуњавање упитни-
ка); административни део подразумева да 
са собом, на претходно заказане термине, 
носите припремљен уговор који се потпи-
сује за време фотографисања а на Вама је 
да га попуните и да фотографишете доку-
ментацију коју клијенти доносе.

УСЛОВИ: искуство у раду са фотографском 
опремом; сопствено возило које се користи 
током сваког радног дана. Рад се обавља у 
сменама од 9 до 17 ч и од 13 до 21 ч. Рок 
за пријављивање 26.11.2022.

ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС ДОО
СУБОТИЦА

24000 Суботица, Корзо 1
e-mail: zvezdana.perovic@vinarijacoka.co.rs

Директор операција
за рад у Чоки (обезбеђен смештај)

Опис посла: управљање свакодневним 
активностима компаније у свим аспектима 
имплементације главних задатака преду-
зећа; организација ефикасне интеракције 
свих структурних сектора компаније који 
су у зони одговорности и обезбеђивање 
њиховог управљања преко подређених 
руководилаца; обезбеђење извршења нало-
га генералног директора; учешће у изради 
стратегије организације; тражење, анализа, 
развој и имплементација нових технолош-
ких и организационих решења за побољ-
шање ефикасности компаније; спровођење 
редовне финансијске и економске анализе 
компаније. Информисање вишег менаџмен-
та о резултатима анализе; припрема буџета 
компаније за различите периоде; заштита 
интереса компаније при раду са државним 
агенцијама, судовима и фондовима развоја; 
заступање интереса компаније у преговори-
ма са партнерима , добављачима, извођа-
чима; давање предлога за оптимизацију 
свих аспеката пословања компаније; уна-
пређење и контрола пословних процеса; 
самостално доношење одлука у обављању 
оперативних активности.

УСЛОВИ: висока стручна спрема (пожељ-
на диплома факултета организационих 
наука, економског факултета или факул-
тета сличних усмерења); возачка дозвола 
Б категорије (активан возач); минимум 10 
год. радног искуства, од чега најмање 5 
год. на руководећим позицијама; потребно 
знање енглеског језика; напредна инфор-
матичка писменост; развијене руководеће 
и организационе способности и вештине 
проналажења решења; систематичност и 
аналитичност у раду. Рок за пријављивање 
26.11.2022.

Школа је знање,
посао је занат



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�у�
претходне�две�групе�–�ученици,�студенти,�пензионери,�лица�којима�
мирују�права�из�радног�односа�и�други.

Основна документација за пријављивање:
•�личнa�картa�или�друга�важећа�јавна�исправа�са�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�у�којој�постоји�податак�о�пребивалишту
•�доказ�о�нивоу�квалификација�(оригинал�документа�на�увид)
•�акт�о�престанку�радног�односа�(ако�је�лице�било�у�радном�односу)
•�други�докази�у�складу�са�законом�(уверења,�потврде,�изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•��доказ�о�статусу�особе�са�инвалидитетом,�у�складу�са�Законом�о�
професионалној�рехабилитацији�и�запошљавању�особа�са�инвали-
дитетом�(решење�надлежног�органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•��лична�карта�за�странце�и�нострификована�диплома� 
(стално�настањење)
•�пасош�и�нострификована�диплома�(привремени�боравак).
Лица� која� траже� промену� запослења� уз� основну� документацију�
достављају�и�уговор�о�раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
•�ученици�и�студенти�–�потврду�о�статусу
•�пензионери�–�доказ/решење�о�пензионисању
•��лица�којима�мирују�права�из�радног�односа�–�доказ/ 
решење�о�мировању�радног�односа.

Где се пријавити?
Пријављивање�на�евиденцију�Националне�службе�за�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�ваше�могућности�за�запошљавање.
•�Саветовање�у�процесу�тражења�посла�
•�Информисање�о�слободним�радним�местима:
–�саветник�за�запошљавање
–�самоуслужни�систем�
–�публикација�„Послови”
–�огласна�табла�
–�сајт�НСЗ:�www.nsz.gov.rs
•�Информисање�путем�интернета�и�у�центрима�за�информисање�и�
професионално�саветовање�(ЦИПС)�
•�Миграциони�сервисни�центар�(МСЦ)�–�у�Београду,�Бору,�Краљеву,�
Крушевцу,�Новом�Саду,�Новом�Пазару�и�Нишу�
•�Сајмови�запошљавања
•�Обуке�за�активно�тражење�посла
•�Клуб�за�тражење�посла�
•�Каријерно�вођење�и�саветовање�
•�Програми�обука�и�стручног�оспособљавања
•�Јавни�радови
•�Обуке�за�покретање�сопственог�бизниса
•�Субвенција�за�самозапошљавање
•�Субвенције�за�запошљавање�незапослених�лица�из�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:
•�обавештавање�о�могућностима�и�условима�за�запошљавање
•�посредовање�у�запошљавању�у�земљи�и�иностранству
•�психолошку�подршку�током�тражења�посла
•�учешће�у�мерама�активне�политике�запошљавања.

Запослени који траже промену запослења� и� друга� лица�
која� траже� запослење� остварују� право� на� информисање,� савето-
вање�и�посредовање�у�запошљавању.

За више информација:
Позивни�центар�НСЗ:�0800/300-301�(бесплатан�позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


