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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
 КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних места у 
Управи за извршење кривичних санкција („Служ-
бени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-8478/2022 од 26. 
октобра 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство правде – Управа за извршење кри-
вичних санкција, Немањина 22-24, Београд.

Радна места којe се попуњавају:

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

1. Реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовањеиз научне 
области Политичке науке – смер за социјални рад 
и социјалну политику,или из стручне области Спе-
цијалне едукације и рехабилитације – смер за пре-
венцију и третман поремећаја понашања или из 
стручне области Филозофије – смер психологија, 
педагогија, андрагогија или социологија на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција 
и Правилника о третману, програму поступања, 
разврставању и накнадном разврставању осуђе-
них лица – усмено; вештина комуникације – непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.

2. За правне послове
у Служби за опште послове,  

у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, положен државни стручни испит, 
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 изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција 
и Закона о државним службеницима – усмено; 
вештина комуникације – непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима; 

3. Радно место медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске 
струке – смер за медицинске техничаре, поло-
жен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање две годи-
не радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

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

Место рада: Панчево.

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

4. Начелник Службе  
за опште послове, у звању 

самостални саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области Правне или Економске науке на на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање пет године радног 
искуства на истим или одговарајућим пословима, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санк-
ција, Закона о државним службеницима – усмено; 
вештина комуникације – непосредно, кроз разго-
вор са кандидатима.

Место рада: Нови Сад.

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ ЗА 
МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

5. Инструктор бравар
у Служби за обуку и упошљавање  

у звању референта
2 извршиоца

Услови: Завршена средња школа машинске 
струке, положен државни стручни испит, најмање 
2 године радног искуства у струци на пословима 
бравара, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

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

6. Инструктор машинбравар
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референта
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа машинске 
струке, положен државни стручни испит, најмање 
2 године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

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

7. Главни књиговођа
у Служби за опште послове,  

у звању референта
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, економске 
струке, положен државни стручни испит и нај-

мање 2 године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Уредбе о буџетском рачуноводству 
– усмено; вештина комуникације – непосредно, 
кроз разговор са кандидатима

8. Планирање производње  
и обраде техничке документације  

у звању референта
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, техничке, 
машинске или грађевинске струке, положен 
државни стручни испит, најмање 2 године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

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

Место рада: Ваљево.

V У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗАЈЕЧАРУ

9. Васпитач
у Одсеку за третман, у звању саветник

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама из стручне области 
Специјалне едукације и рехабилитације – смер 
за превенцију и третман поремећаја понашања, 
или из научне области Политичке науке – смер 
за социјални рад и социјалну политику,или из 
стручне области Филозофије – смер педагогија, 
андрагогија, психологија или социологија у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: 
знање из Закона о извршењу кривичних санкција 
и Правилника о третману, програму поступања, 
разврставању и накнадном разврставању осуђе-
них лица – усмено; вештина комуникације – непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.

VI У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У 
СОМБОРУ

10. Инструктор сточарства
у Служби за обуку и упошљавање,  

у звању референт
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа пољопривредне 
или ветеринарске струке, положен државни струч-
ни испит, најмање две године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

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

Место рада: Сомбор.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити 
редни број радног места из текста конкурса као 
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и назив радног места за које се конкурише, име 
и презиме, датум и место рођења, јединстве-
ни матични број грађана, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, мејл адреса за контакт, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стру-
чне спреме прописане за радно место на које се 
конкурише, са кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана) 
– заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења 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 дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спре-
му која је наведена у условима за радно место – 
заједничко за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија уверења из 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службе-
ној дужности (не старије од 30 дана) – заједничко 
за сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство у струци) – заједничко за 
сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту – заједничко за 
сва радна места;
– оригинал или оверена фотокопија потврде да 
кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа, издата од стране држав-
них 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 чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо ње – заједничко 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 служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом државном испиту за рад у државним орга-
нима/уверење 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) прописано је, између оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у 
складу са законом, врши увид у податке о чињени-
цама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује 
(члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља 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 прибавити сама. Ако стран-
ка у року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. 

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у орга-
ну у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 

именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао). 

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни 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.

VIII Општи услови: Чланом 45 став 1 Закона 
о државним службеницима прописано је да као 
државни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има прописану 
стручну спрему и испуњава остале услове одређе-
не законом, другим прописом и правилником о 
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 није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест м есеци.

Посебни услови: Чланом 253 став 4 Закона о 
извршењу кривичних санкција прописано је да 
се у радни однос не може примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони по служ-
беној дужности, лице против кога се води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони 
по службеној 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 безбедносних провера, 
постоје безбедносне сметње.

IX Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и 
потпуне, уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту провера стручних оспособљености, 
знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступ-
ка кандидати ће бити обавештени телефоном или 
телеграмом, на контакте (бројеве телефона или 
адресе) које наведу у својим пријавама.

XI Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних 
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са наз-
наком „За јавни конкурс”.

XII Лице задужено за давање обаве- 
штења 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).

XIII Трајање радног односа: За наведена рад-
на места радни однос се заснива на неодређено 
време.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачком радном 
месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у року утврђеном законом.

Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време и држав-
ни 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 мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису прило-
жени сви тражени докази у оригиналу или фото-
копији овереној у општини или суду или од стране 
јавног бележника биће одбачене закључком кон-
курсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће служ-
беним путем вршити безбедносну проверу, у скла-
ду са чланом 254. Закона о извршењу кривичних 
санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документа-
ција враћати искључиво уз писмени захтев кан-
дидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на 
порталу е-управе и на огласној табли Управе за 
извршење кривичних санкција, интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА 
И ИНФРАСТРУКТУРЕ

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СПОСОБНОСТИ БРОДОВА 

ЗА ПЛОВИДБУ

На основу члана 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 
– исправка, 83/2005 – исправка, 64/2007, 67/2007 
– исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 
95/2018 и 157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 02/2019 и 67/2021), Управа за утврђи-
вање способности бродова за пловидбу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА 
ПЛОВИДБУ

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије – Управа за 
утврђивање способности бродова за пловидбу, 
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови 
Београд.

II Радно место које се попуњава:

Радно место руководиоца групе 
у Групи за правне, кадровске и 

опште послове, у звању самостални 
саветник

у Одељењу за правне, кадровске, 
финансијско-рачуноводствене  

и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе 
и пружа стручна упутства, координира и надзире 
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рад државних службеника и намештеника у Гру-
пи; израђује нацрте општих аката Управе; израђује 
тужбе и одговоре на тужбе и документацију за 
заступање Управе пред судовима и другим органи-
ма и контролише примену уједначене праксе при 
поступању у управним предметима и учествује у 
спровођењу управног поступка; израђује поје-
диначна акта у вези са радним односом и регули-
сањем других права из радног односа; обавља 
послове у вези са стручним усавршавањем држав-
них службеника и припрема нацрт програма посеб-
ног стручног усавршавања; организује и стара се о 
исправном планирању, спровођењу поступака јав-
них набавки и изради извештаја о јавним набав-
кама; организује и стара се о чувању архивске 
грађе која се односи на правне, кадровске и опште 
послове Управе; учествује у припреми и ажури-
рању Информатора о раду и обрађује захтеве за 
приступ информацијама од јавног значаја; обавља 
и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање пет година рад-
ног искуства у струци; положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Народних хероја број 30/II, 11070 
Београд, Нови Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Изборни поступак се спро-
води из више обавезних фаза у којима се прове-
равају опште функционалне, посебне функцио-
налне и понашајне компетенције и фаза у којој 
се спроводи интервју са комисијом. У свакој фази 
изборног поступка врши се вредновање кандида-
та и само кандидат који испуни унапред одређе-
но мерило за проверу одређених компетенција 
у једној фази изборног поступка може да учест-
вује у провери следећих компетенција у истој или 
наредној фази изборног поступка. Кандидатима 
који учествују у изборном поступку, прво се про-
веравају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција:
– организација и рад државних органа Републике 
Србије – провераваће се путем теста (писано);
– дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару) и
– пословна комуникација – провераваће се путем 
симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције – дигитална писменост, (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник предметног Јавног конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања пре-
дметне компетенције, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
под називом – Рад на рачунару), достави и траже-
ни доказ у форми оригинала или у форми оверене 
копије.
Комисија ће на основу приложеног доказа који 
се доставља уз пријавни образац, донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који 
је кандидат приложио уместо тестовне провере, 
односно комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да оце-
ни поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs 

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компе-
тенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови управљања људским ресурсима – 
радно правни односи у државним органима, про-
вераваће се путем симулације (писано).
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови – општи управ-
ни поступак, провераваће се путем симулације 
(писано).
3. Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о државној управи, Закон о држав-
ним службеницима, Закон о платама државних 
службеника и намештеника и Посебан колективни 
уговор за државне органе) провераваће се путем 
симулације (писано).
4. Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи из надлежности орга-
на (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама – „Службени гласник РСˮ, бр. 73/2010, 
121/2012, 18/2015, 96/2015 – други закон, 
92/2016, 104/2016 – други закон, 113/2017 – други 
закон, 41/2018, 95/2018 – други закон, 37/2019 – 
други закон, 9/2020 и 52/2021 и Закон о државној 
припадности и упису пловила – „Службени гласник 
РСˮ, бр. 10/2013, 18/2015 и 83/2018) провераваће 
се путем симулације (усмено).
5. Посебна функционална компетенција послови 
руковођења – управљање променама провераваће 
се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Управе за утврђивање способности бродова за 
пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама; 
управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет, као и управљање људ-
ским ресурсима), провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираним на ком-
петенцијама. 

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

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Прија-
ве на јавни конкурс шаљу се поштом на адре-
су: Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије – Управа за 
утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. 
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови 
Београд, или предају непосредно у канцеларији 
број 100 на другом спрату, Народних хероја број 
30/II, 11070 Београд, Нови Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”. 

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Жугић Душан, телефон 011/2607-080, 
од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење: Држављан-
ство Републике Србије; да је учесник на Јавном 
конкурсу пунолетан; да учеснику на Јавном кон-
курсу раније није престајао радни однос у држав-
ним органима због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора у 
трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за под-
ношење пријава јесте 8 (осам) дана и почиње да 
тече првог наредног дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа „Послови”, Национал-
не службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за 
утврђивање способности бродова за пловидбу 
www.uprava-brodova.gov.rs 

Приликом предаје пријаве на Јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом Подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
Комисија састави списак кандидата међу којима 
се спроводи изборни поступак. Подносилац прија-
ве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 
(три) дана од дана пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.
Пријава на Јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу: ул. Народних 
хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Пријава на Јавни конкурс се врши на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог Јавног кон-
курса и који је саставни део Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РСˮ, бр. 
02/2019 и 67/2021).
Пријава на Јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве која је доступна на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и 
на интернет презентацији Управе за утврђивање 
способности бродова за пловидбу www.uprava-
brodova.gov.rs или у штампаној верзији у послов-
ним просторијама Управе за утврђивање способ-
ности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја 
број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, у току 
радног времена од 08.30 до 15.30 часова, сваког 
радног дана.
Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца 
пријаве се може погледати на блогу Службе за 
управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate) у одељку „Образац пријаве”.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РСˮ, бр. 
93/2014, 22/2015 и 87/2018), је прописано да је 
Јавни бележник надлежан и за оверавање потпи-
са, рукописа и преписа за које је посебним зако-
нима који се примењују пре ступања наведеног 
закона прописано да их оверава суд, односно 
општинска управа. Да основни судови, односно 
општинске управе као поверени посао задржа-
вају надлежност за оверавање потписа, рукопи-
са и преписа почев од 01.03.2017. године. Да ће 
изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани Јавни бележници, потписе, рукописе и 
преписе оверавати основни судови, судске једини-
це, као и пријемне канцеларије основних судова, 
односно општинске управе, као поверени посао и 
после 01.03.2017. године, а до именовања Јавног 
бележника.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код Јавног бележника или у 
општини или у суду.

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

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), про-
писано је да у поступку који се покреће на захтев 
странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама. 

Потребно је да кандидат у делу Изјава* у Обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција, 
односно да ли жели да Управа за утврђивање спо-
собности бродова за пловидбу прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, у писаној 
форми се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу: Управа за утврђи-
вање способности бродова за пловидбу, Народних 
хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

XI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду у 
трајању од 6 (шест) месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да предмет-
ни испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.
У складу са чланом 9 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 
79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005 – исправка, 
64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) је про-
писано да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о Јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести почев од дана 12. децембра 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем телефона или електронским путем на елек-
тронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србије, Буле-
вар Михаила Пупина број 2, 11070 Београд, Нови 
Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у пословним просторијама Управе за 
утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. 
Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови 
Београд.

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 телефона или 
електронске адресе) које наведу у својим обрас-
цима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је 
именована од стране директора Управе за утврђи-
вање способности бродова за пловидбу на осно-
ву Решења број 14-0-9/22-69 од 19. октобра 2022. 
године.

Предметни оглас објављује се на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима – www.
suk.gov.rs; на Огласној табли и на интернет пре-
зентацији Управе за утврђивање способности бро-
дова за пловидбу – www.uprava-brodova.gov.rs; на 
Порталу е-управе – www.deu.gov.rs; на интернет 
презентацији Националне службе за запошља-
вање – www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању 
огласа „Послови”, Националне службе за запо-
шљавање.

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

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

На основу члана 61 став 1 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 
и 157/20), члана 9 став 3 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19 и 67/21) и члана 5 Правилника о попуњавању 
извршилачких радних места и положаја у Адми-
нистративној канцеларији Државног већа тужила-
ца („Службени гласник РС”, број 19/20), Државно 
веће тужилаца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Државно веће тужилаца, Београд, Ресавска 42.

II Радна места које се попуњавају: 

1. Радно место за европске 
интеграције, у звању саветник
самостални извршилац изван свих 

унутрашњих јединица
1 извршилац

Опис послова: Прати реализацију програма 
европских интеграција; прати и припрема акте 
ради спровођења задатака из делокруга Већа у 
процесу придруживања ЕУ; припрема мишљења, 
извештаје и информације који се односе на процес 
придруживања ЕУ; прати спровођење Акционог 
плана за Преговарачко поглавље 23, прати спро-
вођење Стратегије развоја правосуђа; припрема 
аката и предузимање мера којима се испуњавају 
препоруке из Годишњег извештаја ЕК о напрет-
ку Србије у процесу придруживања ЕУ; обавља и 
друге послове по налогу секретара Већа. 

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области друштвених наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године 
радног искуства у струци, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за персоналне 
послове, у звању референт

Одсек за кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на 
вођење персоналне евиденције државних службе-
ника и намештеника и друге евиденције из области 
људских ресурса; израђује месечне извештаје у 
вези са структуром и бројем државних службеника 
и намештеника; израђује статистичке податке из 
области радних односа и врши контролу тачности 
унетих података; врши унос и ажурирање података 
у Регистар запослених; води евиденцију о присут-
ности на раду; обавља послове пријаве и одјаве на 
обавезно социјално осигурање (врши унос, ажури-
рање и проверу података у базу Централног регис-
тра обавезног социјалног осигурања); врши унос 
и ажурирање података из области људских ресур-
са у Портал Централног информационог система 
за обрачун зарада – ИСКРА; врши пријављивање 
и евиденције државних службеника за полагање 
државног стручног испита; стара се о уредном и 
правилном чувању персоналних досијеа; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: III или IV степен стручне спреме – 
средње образовање, гимназија или средња струч-
на школа, положен државни стручни испит, нај-
мање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

III Место рада: Београд, Ресавска 42.

IV Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Изборни поступак се спро-
води из више обавезних фаза и то следећим 
редоследом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређених ком-
петенција у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следеће компетенције у 
истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

– Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије – провера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити 
решавањем задатка практичним радом на рачу-
нару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити 
путем писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако кан-
дидат поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о поседовању знања и 
вештина из наведене области на траженом нивоу и 
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – дигитална писменост, неопходно 
је да уз образац пријаве (уредно и у потпуности 
попуњен у делу Рад на рачунару*), достави и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу општих функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs. (у делу 
Конкурси).
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Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултати-
ма провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебне функционалне компетенције у одређе-
ној области рада – послови међународне сарадње 
и европских интеграција (основе правног и 
политичког система ЕУ; поступак праћења и 
спровођења обавеза које произилазе из проце-
са приступања ЕУ; механизме координације и 
извештавања у процесу приступања ЕУ) – провера 
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – планска документа, прописи и 
акти из надлежности и организације органа (Закон 
о Државном већу тужилаца, Закон о јавном тужи-
лаштву и Пословник о раду Државног већа тужи-
лаца) – провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.
3. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – прописи из делокруга радног 
места (Акциони план за Поглавље 23; националне 
стратегије и акциони планови по којима постоји 
обавеза извештавања; прописи о раду међународ-
них органа и организација) – провера ће се врши-
ти путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за одређе-
но радно место – прописи из делокруга радног 
места (страни језик, Енглески језик – ниво Б1) – 
провера ће се вршити писмено – путем теста. 

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције знања страног језика, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу * Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији.

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

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебне функционалне компетенције у одређе-
ној области рада – административно-технички 
послови (методе и технике прикупљања података 
ради даље обраде; технике евидентирања и ажу-
рирања података у релевантним базама подата-
ка; технике израде потврда и уверења о којима 
се води службена евиденција; технике припреме 
материјала ради даљег приказивања и употребе) 
– провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – планска документа, прописи и 
акти из надлежности и организације органа 
(Закон о Државном већу тужилаца, Пословник 
о раду Државног већа тужилаца и Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Административној канцеларији Државног 
већа тужилаца) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место – прописи из делокруга радног 
места (Закон о државним службеницима, Закон 
о платама државних службеника и намештеника, 
Закон о раду, Закон о централном регистру оба-
везног социјалног осигурања и Посебан колек-
тивни уговор за државне органе) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

Информације o материјалимa за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних компе-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs (у делу 
Конкурси).

Провера понашајних компетенција за сва 
изршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама; управљање 

задацима и остваривање резултата; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; Савесност, посвећеност и 
интегритет) – провера ће се вршити путем интер-
вјуа базираног на компетенцијама или упитника.

Интервју са конкурсном комисијом и вред-
новање кандидата за сва извршилачка рад-
на места: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
провериће се путем интервјуа са конкурсном коми-
сијом.

V Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на јав-
ни конкурс шаљу се поштом на адресу Државно 
веће тужилаца, Ресавска 42, 11000 Београд или се 
подносе непосредно на писарници Државног већа 
тужилаца, Ресавска 42, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног места”.

VI Лицe задуженo за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Александар Бошковић, контакт 
телефон: 011/3113-099. 

VII Датум оглашавања: 23. новембар 2022. 
године.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Државног већа тужилаца, www.dvt.jt.rs 
(у делу Конкурси), а одштампани образац прија-
ве може се преузети на писарници Државног већа 
тужилаца, Београд, Ресавска 42. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, 
подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу.

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

X Општи услови за запослење: да је кандидат 
пунолетни држављанин Републике Србије; да кан-
дидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да 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 се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као пове-
рени посао).

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

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

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање у складу са законским роко-
вима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима садржа-
ним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држаним орга-
нима/уверење о положеном правосудном испиту.

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

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

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Државног већа тужилаца.

XIII Врста радног односа: Радни однос заснива 
се на неодређено време. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, под-
лежу пробном раду од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.

Чланом 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши на 
основу провере компетенција. Кандидати са поло-
женим државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита. 

XIV Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, биће спроведен 
изборни поступак о чему ће кандидати бити оба-
вештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, понашај-
них компетенција, као и интервју са Конкурсном 
комисијом обавиће се у просторијама Државног 
већа тужилаца, Ресавска 42.
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Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail 
адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и 
интернет презентацији Државног већа тужилаца 
(www.dvt.jt.rs), на порталу е-управе и на интер-
нет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Термини који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду подразумевају природни 
мушки и женски род лица на које се односе.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Прекршајни суд у Лазаревцу, Лазаревац, 
Карађорђева 19.

II Радно место које се попуњава и фазе 
изборног поступка:

Извршилачко радно место 
управитељ писарнице,  

звање сарадник
Опис послова: руководи Судском писарницом и 
одговоран је за правила, ефикасан и ажуран рад, 
обавља службену преписку са учесницима у суд-
ском поступку, по потреби прима странке и даје 
информације у вези предмета, оверава отправке 
и преписе судских одлука, сачињава месеч-
не извештаје о нерешеним предметима и друге 
потребне извештаје, води евиденцију о остава-
реним резултатима рада, присуству на раду и 
годишњим одморима запослених у Судској писар-
ници и доставља те податке председнику суда, 
односно задуженом за персоналне послове, обавља 
и друге послове предвиђене Судским пословником 
и послове по налогу председника Суда.

Услови: VI степен више школске спреме друштве-
ног смера, високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, однос-
но студијама у трајању од 3 године, најмање 
три године радног искуства у струци, положени 
државни стручни испит и потребне компетенције 
за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају најпре опште 
функционалне, потом посебне функционалне и 
након тога понашајне компетенције. Након прове-
ре понашајних компатенција конкурсна комисија 
(у дељем тексту: комисија) ће обавити интервју 
са кандидатима.

А) Провера општих функционалних компе-
тенција: Кандидатима који учествују у изборном 
поступку вршиће се најпре провера општих функ-
ционалних компетенција и то:
– из области знања организација и рад државних 
орагана Републике Србије, 
– из области знања и вештина дигитална писменост и
– из области знања и вештина пословна комуни-
кација.

Опште функционалне компетенције комисија ће 
проверавати редоследом како је наведено, а кан-
дидат који освоји један бод у провери одређене 

компетенције искључиће се из даљег изборног 
поступка.

Компетенција организација и рад државних орга-
на Републике Србије провериће се путем теста. 
База питања за проверу општих функционалних 
компетенција биће објављена на интернет стра-
ници Прекршајног суда у Лазаревцу www.la.pk.
sud.rs Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити комисија методом случајног избора из базе 
питања (у бази питања налазе се и тачни одгово-
ри). Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута.
Компетенција дигитална писменост провераваће се 
израдом практичног задатка на рачунару. Кандида-
тима ће се поставити задаци слични задацима који 
су објављени на интернет презентацији Прекршај-
ног суда у Лазаревцу. Време за израду задатка је 
45 минута. У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост” (поседовање 
знања и вештина у основма коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и 
табела, табеларне калкулације), ако кандидат 
поседује одговарајући сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о поседовању знања и 
вештина из наведенох области на траженом нивоу 
и жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције „дигитална писменост”, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности у делу *рад на рачунару), достави тражени 
доказ у оригиналу или оверену фотокопију.
Компетенција пословна комуникација провераваће 
се решавањем теста који ће се радити у папирној 
форми. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора из поставље-
них задатака који ће бити слични задацима 
објављеним на интерент презентацији Прекршај-
ног суда у Лазаревцу. Време за израду задатака 
је 45 минута.
Комисија ће саставити извештај о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, а 
укупан број бодова који могу доделити кандидту 
износи навише 9.
 
Б. Након провере општих функционалних 
компетенција кандидатима који не буду 
искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционал-
них компетенција.

Провераваће се четири посебне функционалне 
компетенције и то:
1. Из оквира посебне функционалне компетенције 
за област рада: послови руковођења – способност 
анализе посла, расподеле послова, планирања, 
праћења и извршавања, провера ће се врштити 
писаним путем – тестом и разговором са канди-
датом.
2. Из оквира посебне функционалне компетенције 
за област рада: студијско-аналитички послови – 
прикупљање и обрада података из различитих 
извора, као и израда анализа и извештаја – про-
вера ће се извршити практичном израдом примера 
и анализе извештаја који се користе у раду Суда.
3. Из оквира посебне функционалне компетенције 
за област рада: административно-технички посло-
ви – познавање канцеларијског пословања, методе 
и технике прикупљања података ради даље обра-
де, технике евидентирања и ажурирања података 
у релевантиним базама података, технике изра-
де потврда и уверења о којима се води службена 
евиденција – провера ће се вршити практичном 
провером евидентирања и ажурирања података 
у релевантним базама података у техници изра-
де потврда и уверења о којима се води службена 
евиденција у Суду.
4. Из оквира посебне функционалне компетенције 
која се односи на познавање прописа из делокру-
га радног места – познавање прописа из области 
Судског пословника, Закона о општем управном 
поступку, Закона о државним службеницима, 
познавање прописа којим се уређује употреба 
печата и штамбиља у државном органу, позна-
вање подзаконских аката, интерних процедура и 
других аката органа релевантиних з аобављање 
послова радног места управитеља писарнице, као 

и софтвера (знање и вештине за рад у пословном 
софтверу за управљање предметима у оквиру пра-
восудно-информационог система) провера ће се 
извршити усменим разговором као и практичном 
провером у софтверу).
Писани тест за проверу компетенција се састоји од 
10 питања са више понуђених одговора. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора.
Свако брисање или исправка датог одговора сматра 
се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту 
служи недозвољеним средствима (коришћење 
уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписи-
вање и друго) комисија ће удаљити кандидата са 
теста и у том случају се сматра да кандидат није 
положио тест. Тест ће саставити комисија методом 
случајног избора из базе питања која је објављена 
на интерент презентацији Прекршајног суда у Лаза-
ревцу. Кандидати ће тест радити у папирној форми. 
Време за израду теста је 45 минута. Максимални 
број бодова је 10. Разговор са кандидатом захтева 
да се у усменом облику да предлог решења одрђе-
ног задатка који је типичан за обављање послова 
на радном месту управитељ писарнице. Свим кан-
дидатима ће се поставити исти задатак, а време за 
припрему кандидата је 15 минута.

НАПОМЕНА: Провера посебних функционалних 
компетенција вршиће се горе наведеним редосле-
дом, с тим да се писмена и усмена провера не могу 
обавити у истом дану.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање 
посебних функционалних компетенција путем раз-
говора са кандидтаима за сва радна места су сле-
дећа: аналитичност, систематичност, познавање 
поступка, метода и техника рада, прецизност и 
тачност у навођењу података, јасноћа и конциз-
ност изнетог закључка.
Максимални број бодова приликом провере посеб-
них функционалних компетенција је 20.

В) Провера понашајних компетенција: Након 
фазе провере посебних функционалних компетен-
ција провериће се понашајне компетенције: упра-
вљање информацијама; управљање задацима и 
остваривање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професионал-
них односа, и савесност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компентенција обавиће се 
путем упитника, а испитивање путем упитника 
обавиће дипломирани психолог.

Г) Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Након фазе провере понашајних компен-
тенција спровешће се фаза интервјуа са кандид-
тима, који подразумева разговор чланова комисије 
са кандидатом у циљу процене мотивације за рад 
на радном месту и прихватања вредности држав-
них органа. Максималан бројх бодова који кндидат 
може добити по овом основу је 5.

III Врста радног односа и место рада: Радни 
однос се зансива на неодређено време у Прекр-
шајном суду у Лазаревцу. Место рада: Прекршајни 
суд у Лазаревцу, Лазаревац, Карађорђева 19.

IV Датум оглашавања и рок за подношење 
пријаве на конкурс: Јавни конкурс је оглашен 
на огласној табли Прекршајног суда у Лазаре-
вцу, на интернет презентацији Прекршајног суда 
у Лазаревцу www.la.pk.sud.rs на порталу е-упра-
ва, и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање – публикација „Послови”. Јавни конкурс ће 
бити оглашен дана 23.11.2022. године у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – публикација „Послови”. Последњи дан 
рока за подношење пријаве је 01.12.2022. године.

V Општи услови за рад (прописани чл. 45 Закона 
о државним службеницима): да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије; да учес-
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нику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да учесник конкурса није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Лазаревцу www.
la.pk.sud.rs Уредно попуњен, одштампан и лично 
потписан Образац пријаве подноси се у затвореној 
коверти на адресу Прекршајни суд у Лазаревцу, 
11550 Лазаревац, Карађорђева 19, са назнаком 
„За јавни конкурс – попуњавање извршилачког 
радног места управитељ писарнице”, а може се 
предати и непосредно у пријемној писарници Пре-
кршајног суда у Лазаревцу – трећи спрат, канце-
ларија број 302. Приликом предаје пријаве на кон-
курс, пријава добија шифру под којом подносилац 
пријве учествује у даљем изборном поступку. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од дана пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз пријаву: биогра-
фија са наводима о досадашњем радном искуству; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; диплома или уверење 
којом се потврђује стручна спрема; уверење о 
положеном државном стручном испиту за одго-
варајуће радно место; уверење издато од стране 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак (не старије од 7 дана); уверење издато од 
стране надлежног (МУП-а) да кандидат није осуђи-
ван (не старије од шест месеци); потврда да учес-
нику конкурса раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже поврде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу; потребно је приложити и исправе који-
ма се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство); Образац 
1 или 1а – изјава у којој се учесник конкурса опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њих. 

Одредбом чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденцијакада 
је тонеопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Документ о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција је: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и уверење да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Потребно је да кнадидат попуни изјаву 
(Образац 1 или 1а) којом се опредељује за једну од 
две могућности да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то канди-
дат сам Образац 1 и 1а могу се преузети на интер-
нет презентацији Прекршајног суда у Лазаревцу, у 
оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз претходно наведене доказе. 

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених, подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви 
докази се прилажу у оригиналу или фотокопији 
која је оверена од стране јавног бележника.

VII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурс у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 

изборни поступак ће се спровести у просторија-
ма Прекршајног суда у Лазаревцу. Јавни кон-
курс спровешће конкурсна комисија образована 
Решењем председника Прекршајног суда у Лаза-
ревцу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбачене од 
стране конкурсне комисије.

У изборном поступку комисија може да проверава 
само оне компетенције које су наведене у огласу 
о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о 
конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену про-
вере, бити обавештени на контакте бројева теле-
фона или e-mail адресе које су навели у пријави. 
Кандидати међу којима се спроводи изборни посту-
пак обавештавају се о томе када почиње избор-
ни поступк најмање три дана пре отпочињања 
изборног поступка, о чему се сачињава белешка 
у конкурсној документацији одређеног кандидата. 
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у 
провери једне компетенције обавештава се да је 
искључен из даљег тока изборног поступка.

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: судија Јелена Павловић Шош-
кић (председник комисије), тел. 011/8120-636, или 
у згради Прекршајног суда у Лазаревцу, Карађорђе-
ва 19, канцеларија број 308 (сваког радног дана 
у периоду од 12.00 до 14.00 часова). У одсуству 
председника комисије, обавештања ће давати члан 
комисије Ђорђе Грбовић, канцеларија 303.

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним 
службеницима за кандидата који први пут заснива 
радни однос у државном органу, обавезан је проб-
ни рад у трајању од шест месеци. Положен држав-
ни стручни испит није услов нити предност за 
заснивање радног односа. Изабрани кандидт који 
нема положен државни стручни испит дужан је да 
исти положи у року од 6 месеци од дана пријема 
односно распоређивања.
Сви појмови који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду подразумевају род лица на 
које се односи.
Овај оглас објављује се на интерент презентацији 
Прекршајног суда у Лазаревцу, огласној табли Пре-
кршајног суда у Лазаревцу, на порталу е-управа и 
на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна места може 
се преузети на званичној интернет презентацији 
Прекршајног суда у Лазаревцу www.la.pk.sud.rs. 

ЛОЗНИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
15318 Мали Зворник, Рибарска 21

Административни помоћник
УСЛОВИ: 1. образовање: средња стручна спрема у 
трајању од четири године, IV степен стручне спре-
ме; 2. две године радног искуства; 3. знање рада 
на рачунару. Уз пријаву на конкурс са биографијом 
приложити: уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; дипло-
му или уверење о стеченом образовању (оверена 
копија); уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци (извод из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе који није старији од 6 месе-
ци); копију личне карте (ако је чипована доставити 
очитану); лекарско уверење о општој здравственој 
способности за рад (не старије од 3 месеца), дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Напомена: 
Пријаве слати или лично доставити на горе наведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса са назнаком „За конкурс за пријем у рад-
ни однос”. Конкурс спроводи в.д директор. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Сви кандидати који су конкурисали, а 
који испуњавају услове за пријем, биће позвани на 
разговор, о чему се сачињава записник. Кандидати 
ће о датуму и времену разговора бити обавеште-

ни на контакте (бројеве телефона), које наведу у 
својим пријавама. Приликом разговора, кандидати 
ће бити упознати са детаљним описом послова, у 
складу са важећим актом о систематизацији. Одлу-
ку о избору кандидата доноси директор. Кандидати 
ће бити обавештени о избору у року од 8 дана од 
дана доношења одлуке. Са изабраним кандидатом 
биће закључен уговор о раду у складу са Законом. 
За све информације обратити се на број телефона 
015/471-477.

ПАНЧЕВО

УСТАНОВА ЗА СПОРТ КОВИН
26220 Ковин, ЈНА 34

тел. 013/744-899

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице 
које има високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академских студија, специјалистичким 
академским студијама, односно основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету или стече-
но високо образовање на студијама првог степена 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне академске 
односно струковне студије) у трајању од три године 
или вишем образовању по пропису који је важио 
до 10.09.2005. године; положен стручни испит у 
области спорта у звању спортски менаџер; нај-
мање 3 (три) године радног искуства на пословима 
у устновама спорта или спортским савезима; да је 
држављанин РС, да има општу здраствену способ-
ност; да није осуђивано и да се против кандида-
та не води истрага нити да је покренут кривични 
поступак за кривично дело које га чини недостој-
ним за обављање послова директора. Уз писмену 
пријаву са биографијом, кандидат је дужан да дос-
тави следећа документа у оригиналу или овере-
ној фотокопији: диплому о завршеном факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених са холограмом, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, потврду о 
радном искуству, уверење суда да се против кан-
дидата не води истрага и није покренут кривич-
ни поступак не старији од 6 месеци и уверење о 
некажњавању који издаје надлежни орган (МУП) не 
старије од шест месеци. Кандидати подносе прија-
ве на конкурс у року од 10 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адре-
су: „Установа за спорт” Ковин, ул. ЈНА бр. 34, 26220 
Ковин. На коверити се обавезно означавају речи”. 
Пријава на конкурс за директора Установе”. Небла-
говремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, Конкурсна комисија одбацује решењем. Вред-
новање пријављених кандидата врши се на основу 
усмене провере. О дану и времену провере кан-
дидати ће бити обавештени на телефон који буде 
означен у поднетој пријави. Директора именује 
СО Ковин, на основу предлога УО Установе. Кан-
дидат који на усменој провери постигне најбоље 
резултате обавезан је да пре доношења одлуке о 
избору достави лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности. Ближе информације дају се 
радним даном од 10 до 13 часова, путем телефо-
на 064/8641-623, задужено лице за информације: 
Стојанка Тасић, председник комисије.

СОМБОР

ВИШИ СУД У СОМБОРУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се радно место попуњава: Виши 
суд у Сомбору, Венац Степе Степановића 13.
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Администрација и управа

Радно место које се попуњава: 

1. Записничар у звању референт
3 извршиоца

Опис послова: Обавља све дактилографске посло-
ве у предметима додељеним у рад судији код кога је 
распоређен, пише записнике на суђењима, позиве 
за рочишта, доставнице и повратнице и обавља све 
послове израде судских одлука по диктату судије, 
сачињава списак предмета за рочишта и истиче 
их на огласну таблу и улазним вратима суднице, 
доставља извештај са суђења у судску управу уз 
евиденцију начина решавања предмета и ефекти-
вног присуства судија поротника на рочиштима, 
води рачуна о уредности списа, попуњава обрасце, 
решења о кажњавању сведока, наредбе за при-
вођење, решење о исплати трошкова сведоцима, 
вештацима и судијама поротницима, попуњава 
статистичке листове и поступа по наредби судије, 
врши унос података у електронској форми у складу 
са АВП-ом, по потреби дежура са судијом, разводи 
рочишта и друге податке у електронском уписнику, 
обавља и друге послове по налогу шефа дактилоби-
роа, судије или председника суда.

Услови: Држављанство Републике Србије; да је 
учесник конкурса пунолетан; да није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државним органима због теже повреде 
радне дужности из радног односа; поседовање III 
или IV степена средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера; најмање две 
године радног искуства у струци; познавање рада 
на рачунару; положен испит за дактилографа прве 
класе, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место (понашајне ком-
петенције: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет; опште функционалне компетенције: 
организација и рад државних органа Републике 
Србије, дигитална писменост, пословна комуни-
кација; посебне функционалне компетенције у 
области рада административни послови: познавање 
канцеларијског пословања, познавање метода и 
техника прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података, способности припре-
ме материјала и вођење записника, способност 
вођења интерних књига; посебне функционалне 
компетенције у области рада послови дактилоби-
роа: познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада суда, положен испит за 
дактилографа прве класе; посебне функционалне 
компетенције за одређено радно место: познавање 
прописа: Судски пословник, Закон о општем управ-
ном поступку и Закон о државним службеницима; 
познавање подзаконских аката, интерних процеду-
ра и других аката органа релевантних за обављање 
послова радног места записничара, положен испит 
за дактилографа прве класе.

Место рада: седиште Вишег суда у Сомбору, 
Венац Степе Степановића 13.

Трајање рада: Радни однос се заснива на 
неодређено време.

Конкурсна комисија, стручна оспособље-
ност, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: Јавни конкурс ће спровести 
Конкурсна комисија именована посебном одлу-
ком председника Вишег суда у Сомбору. Струч-
ну оспособљеност кандидата Конкурсна комисија 
ће вредновати у изборном поступку, оцењујући 
испуњеност услова кандидата за вршењем посло-
ва радног места записничар према тексту јавног 
конкурса усаглашеним са описом наведеног рад-
ног места у Правилнику о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Вишем суду у 
Сомбору.

Изборни поступак спровешће се у више обавез-
них фаза провере, на следећи начин и следећим 
редоследом: 

– Опште функционалне компетенције: У изборном 
поступку извршиће се провера општих функцио-
налних компетенција организација и рад држав-
них органа Републике Србије, Дигитална писме-
ност и Пословна комуникација, на следећи начин: 
општа функционална компетенција организација 
и рад државних органа Републике Србије прове-
риће се путем теста са питањима затвореног типа, 
из посебне базе питања која ће бити објављена 
на интернет сајту Вишег суда у Сомбору; општа 
функционална компетенција дигитална писменост 
провериће се путем решавања задатка практич-
ним радом на рачунару, из посебне базе задата-
ка која ће бити објављена на интернет сајту овог 
суда (ова општа функционална компетенција се 
неће проверавати за кандидата који приложи 
одговарајући сертификат, потврду или други писа-
ни доказ о поседовању ове компетенције); општа 
функционална компетенција пословна комуника-
ција провериће се путем писмене симулације – 
теста затвореног типа, сачињеног из посебне базе 
питања која ће бити објављена на сајту овог суда. 
Кандидати који освоје један бод у провери одређе-
не опште функционалне компетенције искључују 
се из даљег изборног поступка.
– Посебне функционалне компетенције: У избор-
ном поступку извршиће се провера следећих 
посебних функционалних компетенција: позна-
вање канцеларијског пословања; познавање 
метода и техника прикупљања, евидентирања и 
ажурирања података у базама података; способ-
ност припрема материјала и вођења записника; 
познавање прописа релевантних за надлежност и 
организацију рада суда; познавање подзаконских 
аката, интерних процедура и других аката органа 
релевантних за обављање послова радног места 
записничара. Наведене посебне функционалне 
компетенције провериће се писаним путем, и то 
путем теста са питањима са више понуђених одго-
вора и провером брзине и тачности рачунарске 
израде диктата, те усменим путем у виду разгово-
ра са комисијом ком приликом ће кандидат усмено 
изнети предлог решења одређеног задатка типич-
ног за обављање послова радног места записни-
чар. Приликом вредновања посебних функционал-
них компетенција путем разговора са комисијом 
користиће се следећих 5 мерила: стручна заснова-
ност, аналитичност и систематичност, познавање 
поступака, метода и техника рада, прецизност и 
тачност у навођењу података, те прикладан реч-
ник и стил писања / изражавања.
– Понашајне компетенције: У изборном поступку 
извршиће се провера следећих понашајних ком-
петенција: управљање информација, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, те савесност, посвеће-
ност и иинтегритет. Провера понашајних ком-
петенција извршиће се од стране дипломираног 
психолога – службеника Националне службе за 
запошљавање, путем интервјуа и упитника.
– Интервју са конкурсном комисијом: У последњој 
етапи изборног поступка кандидат ће извршити 
разговор са комисијом ком приликом ће се ценити 
мотивација за рад на радном месту записничара и 
прихватање вредности државног органа.
База питања и задатака за проверу општих функ-
ционалних компетенција (организација и рад 
државних органа Републике Србије, дигитална 
писменост и пословна комуникација) доступна је 
на интернет сајту Вишег суда у Сомбору.
О датуму, времену и месту провере прве фазе 
изборног поступка, кандидати који испуњавају 
услове јавног конкурса биће обавештени у року 
од најмање три дана пре отпочињања изборног 
поступка.

Садржај пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс подноси се на посебном Обрасцу пријаве, 
доступном у просторијама судске управе Вишег 
суда у Сомбору, Венац Степе Степановића 13, 
соба број 70, као и на интернет сајту Вишег суда 
у Сомбору. 

Пријава садржи и обавезну изјаву кандидата којом 
се он опредељује за две опције: да је сагласан 
да ће његове податке који се воде у службеним 

евиденцијама (извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и уверење о неосуђи-
ваности) прибавити орган из службених евиден-
ција или да ће лично доставити све податке из 
службених евиденција. Уколико се кандидат опре-
дели да ће сам доставити податке из службених 
евиденција а исто не учини након позива суда за 
доставом доказа који се прилажу у конкурсном 
поступку у року од 5 радних дана од пријема пози-
ва, губи статус кандидата на конкурсу, те ће се 
писмено обавестити о искључењу из даљег избор-
ног поступка.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће одбаци-
ти решењем.
По подношењу, свака пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку.

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе провере посебних 
функционалних компетенција и понашај-
них компетенција, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: 1. извод из матичне књиге 
рођених; 2. уверење о држављанству Републике 
Србије; 3. уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци, 
издато од стране надлежне полицијске управе; 4. 
потврда да кандидату није престао радни однос у 
државним органима због теже повреде дужности 
из радног односа (за лица која су била запослена 
у државним органима); 5. доказ о стручној спре-
ми (диплома или сведочанство); 6. доказ о оспо-
собљености за дактилографа прве класе; 7. доказ 
о положеном државном стручном испиту (уколико 
кандидат нема положен државни стручни испит, 
исто није неопходан услов нити предност за засни-
вање радног односа, међутим уколико кандидат 
буде изабран на радно место које се попуњава 
путем јавног конкурса, дужан је да положи држав-
ни стручни испит у року од 6 месеци од дана сту-
пања на рад); 8. доказ о радном искуству (потвр-
де, решења, оверена радна књижица и други акти 
из којих се може утврдити да ли кандидат има нај-
мање 2 године радног искуства у струци, односно 
на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство у стру-
ци); 9. други докази.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
може уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених поднети решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Кандидати који су успешно прошли фазе провере 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом, позивају се да у року од 5 радних 
дана од пријема обавештења доставе доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који у остављеном року не доставе доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају о искључењу из даљег изборног 
поступка.

Адреса на коју се подносе пријаве: Уредно 
попуњене, одштампане и потписане пријаве под-
носе се писмено на адресу Виши суд у Сомбору, 
Сомбор, Венац Степе Степановића 13, са назна-
ком „Пријава за јавни конкурс Су В-35-73/22”, или 
непосредно у просторијама судске управе Вишег 
суда у Сомбору, соба број 70 на 3. спрату.

Начин оглашавања и рок за подношењем 
пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс се 
оглашава на интернет презентацији и огласној 
табли Вишег суда у Сомбору, на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношењем пријава је 8 (осам) дана и исти 
почиње да тече наредног дана од дана када је јав-
ни конкурс оглашен у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

Лице задужено за давање информација о 
јавном конкурсу: секретар суда, мр Манела 
Оперта Подунавац, тел. 025/412-464.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту, а чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, приступиће фазама изборног поступка, 
који ће се спровести у седишту Вишег суда у Сом-
бору, док ће о времену и месту прве фазе изборног 
поступка учесници јавног конкурса бити обавеште-
ни путем контакт телефона које наведу у својим 
пријавама или путем мејла, у складу са начином 
достављања обавештења за који су се определили 
у достављеној пријави, и то у року од најмање три 
дана пре отпочињања изборног поступка.
Овај јавни конкурс биће оглашен на интернет пре-
зентацији и огласној табли Вишег суда у Сомбору, 
на порталу е-Управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

ВИШИ СУД У СОМБОРУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се радно место попуњава: Виши 
суд у Сомбору, Венац Степе Степановића 13.

Радно место које се попуњава: 

Судијски помоћник – виши  
судијски сарадник у звању 

самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду и рефери-
сању, проучава правна питања у вези са радом 
судија у појединим предметима, израђује нацрте 
судских одлука и припрема правне ставове за пуб-
ликовање, узима на записник тужбе, предлоге и 
друге поднеске и изјаве странака, врши самостал-
но или под надзором и по упутствима судије друге 
стручне послове и друге послове по налогу пред-
седника суда.

Услови: Држављанство Републике Србије; да је 
учесник конкурса пунолетан; да није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; да 
учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државним органима због теже повреде 
радне дужности из радног односа; стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен правосудни испит и најмање 
две године радног искуства у струци након поло-
женог правосудног испита; потребне компетен-
ције за ово радно место (понашајне компетенције: 
управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет; 
опште функционалне компетенције: организација 
и рад државних органа Републике Србије, диги-
тална писменост, пословна комуникација; посеб-
не функционалне компетенције у области рада: 
познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда, познавање про-
писа релевантних за судску управу, познавање 
потврђених међународних уговора и опште при-
хваћених правила међународног права; посебне 
функционалне компетенције за одређено радно 
место: поседовање знања и вештина за израду 
нацрта судских одлука и других аката, поседовање 
знања и вештина за израду нацрта правних схва-

тања односно сентенци о заузетим правним ставо-
вима, вештине презентације, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у предметима).

Место рада: седиште Вишег суда у Сомбору, 
Венац Степе Степановића 13.

Трајање рада: Радни однос се заснива на 
неодређено време.

Конкурсна комисија, стручна оспособље-
ност, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: Јавни конкурс ће спровести 
Конкурсна комисија именована посебном одлуком 
председника Вишег суда у Сомбору. Стручну оспо-
собљеност кандидата Конкурсна комисија ће вред-
новати у изборном поступку, оцењујући испуње-
ност услова кандидата за вршењем послова 
радног места судијски помоћник – виши судијски 
сарадник према тексту јавног конкурса усаглаше-
ним са описом наведеног радног места у Правил-
нику о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Вишем суду у Сомбору.

Изборни поступак спровешће се у више обавез-
них фаза провере, на следећи начин и следећим 
редоследом: 
– Опште функционалне компетенције: У изборном 
поступку извршиће се провера општих функцио-
налних компетенција организација и рад држав-
них органа Републике Србије, дигитална писме-
ност и пословна комуникација, на следећи начин: 
Општа функционална компетенција организација 
и рад државних органа Републике Србије прове-
риће се путем теста са питањима затвореног типа, 
из посебне базе питања која ће бити објављена 
на интернет сајту Вишег суда у Сомбору; општа 
функционална компетенција дигитална писменост 
провериће се путем решавања задатка практич-
ним радом на рачунару, из посебне базе задата-
ка која ће бити објављена на интернет сајту овог 
суда (ова општа функционална компетенција се 
неће проверавати за кандидата који приложи 
одговарајући сертификат, потврду или други писа-
ни доказ о поседовању ове компетенције); општа 
функционална компетенција пословна комуника-
ција провериће се путем писмене симулације – 
теста затвореног типа, сачињеног из посебне базе 
питања која ће бити објављена на сајту овог суда. 
Кандидати који освоје један бод у провери одређе-
не опште функционалне компетенције искључују 
се из даљег изборног поступка.
– Посебне функционалне компетенције: У избор-
ном поступку извршиће се провера следећих 
посебних функционалних компетенција: позна-
вање материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда; познавање прописа 
релевантних за судску управу; поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и дру-
гих аката; поседовање знања и вештина за изра-
ду нацрта правних схватања односно сентенци о 
заузетим правним ставовима; вештине презента-
ције, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања о предметима. Наведене посебне 
функционалне компетенције провериће се писа-
ним путем, и то путем теста са питањима са више 
понуђених одговора, те усменим путем у виду 
разговора са комисијом ком приликом ће канди-
дат усмено изнети предлог решења одређеног 
питања типичног за обављање послова радног 
места судијски помоћник – виши судијски сарад-
ник. Приликом вредновања посебних функционал-
них компетенција путем разговора са комисијом 
користиће се следећих 5 мерила: стручна засно-
ваност; аналитичност и систематичност; позна-
вање поступака, метода и техника рада; јасноћа у 
изношењу личног става и мишљења; те прикладан 
речник и стил писања/изражавања.
– Понашајне компетенције: У изборном поступку 
извршиће се провера следећих понашајних ком-
петенција: управљање информација, управљање 
задацима и остваривање резулата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, те савесност, посвећеност и 
иинтегритет. Провера понашајних компетенција 
извршиће се од стране дипломираног психолога – 
службеника Националне службе за запошљавање, 
путем интервјуа и упитника.

– Интервју са конкурсном комисијом: У последњој 
етапи изборног поступка кандидат ће извршити 
разговор са комисијом ком приликом ће се цени-
ти мотивација за рад на радном месту судијски 
помоћник – виши судијски сарадник и прихватање 
вредности државног органа.
База питања и задатака за проверу општих функ-
ционалних компетенција (организација и рад 
државних органа Републике Србије, дигитална 
писменост и пословна комуникација) доступна је 
на интернет сајту Вишег суда у Сомбору.
О датуму, времену и месту провере прве фазе 
изборног поступка, кандидати који испуњавају усло-
ве јавног конкурса биће обавештени у року од нај-
мање три дана пре отпочињања изборног поступка.

Садржај пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс подноси се на посебном Обрасцу пријаве, 
доступном у просторијама судске управе Вишег 
суда у Сомбору, Венац Степе Степановића 13, 
соба број 70, као и на интернет сајту Вишег суда 
у Сомбору. 
Пријава садржи и обавезну изјаву кандидата којом 
се он опредељује за две опције: да је сагласан да 
ће његове податке који се воде у службеним еви-
денцијама (извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о неосуђиваности 
и уверење о положеном правосудном испиту) при-
бавити орган из службених евиденција или да ће 
лично доставити све податке из службених еви-
денција. Уколико се кандидат определи да ће сам 
доставити податке из службених евиденција а исто 
не учини након позива суда за доставом доказа 
који се прилажу у конкурсном поступку у року од 
5 радних дана од пријема позива, губи статус кан-
дидата на конкурсу, те ће се писмено обавестити о 
искључењу из даљег изборног поступка.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће одбаци-
ти решењем.
По подношењу, свака пријава добија шифру под 
којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. 

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе провере посебних 
функционалних компетенција и понашај-
них компетенција, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: 1. извод из матичне књиге 
рођених; 2. уверење о држављанству Републике 
Србије; 3. уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци, 
издато од стране надлежне полицијске управе; 4. 
потврда да кандидату није престао радни однос у 
државним органима због теже повреде дужности 
из радног односа (за лица која су била запослена 
у државним органима); 5. диплома или уверење 
о завршеном правном факултету; 6. уверење о 
положеном правосудном испиту; 7. доказ о рад-
ном искуству (потврде, решења, оверена радна 
књижица и други акти из којих се може утврдити 
да ли кандидат има најмање 2 године радног иску-
ства у струци након положеног правосудног испи-
та, односно на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство у струци); 8. други докази.

Достављање доказа о положеном државном струч-
ном испиту није потребно у овом конкурсном 
поступку, у смислу чл. 101 Закона о државним служ-
беницима, а имајући у виду да је положен правосуд-
ни испит обавезан услов за запослење на радном 
месту судијски помоћник – виши судијски сарадник. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
може уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених поднети решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Кандидати који су успешно прошли фазе провере 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом, позивају се да у року од 5 радних 
дана од пријема обавештења доставе доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који у остављеном року не доставе доказе који се  
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прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се оба-
вештавају о искључењу из даљег изборног поступка.

Адреса на коју се подносе пријаве: Уредно 
попуњене, одштампане и потписане пријаве под-
носе се писмено на адресу Виши суд у Сомбору, 
Сомбор, Венац Степе Степановића 13, са назна-
ком „Пријава за јавни конкурс Су В-35-74/22”, или 
непосредно у просторијама судске управе Вишег 
суда у Сомбору, соба број 70 на 3. спрату.

Начин оглашавања и рок за подношење 
пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс се 
оглашава на интернет презентацији и огласној 
табли Вишег суда у Сомбору, на порталу е-Управе, 
на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана и исти 
почиње да тече наредног дана од дана када је јав-
ни конкурс оглашен у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Лице задужено за давање информација 
о јавном конкурсу: секретар суда мр Манела 
Оперта Подунавац, 025/412-464.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати који испуњавају 
услове за рад на оглашеном радном месту, а чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве 
и потпуне, приступиће фазама изборног поступка, 
који ће се спровести у седишту Вишег суда у Сом-
бору, док ће о времену и месту прве фазе изборног 
поступка учесници јавног конкурса бити обавеште-
ни путем контакт телефона које наведу у својим 
пријавама или путем мејла, у складу са начином 
достављања обавештења за који су се определили 
у достављеној пријави, и то у року од најмање три 
дана пре отпочињања изборног поступка.
Овај јавни конкурс биће оглашен на интернет пре-
зентацији и огласној табли Вишег суда у Сомбору, 
на порталу е-Управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

Трговина и услуге

„ЧОКА”
23320 Чока, Палих бораца 5

Радник на одржавању комуналних 
објеката, изношењу смећа и 

чишћењу септичких јама
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме свих смерова; 1 
година радног искуства.

Возач – руковалац радном машином
УСЛОВИ: III степен стручне спреме свих смерова; 
положен испит Б, Ц и Ф категорије; 1 година рад-
ног искуства.

Предрадник на одржавању  
јавних и зелених површина

УСЛОВИ: III степен стурчне спреме свих смерова; 
положен испит Б категорије; радно искуство од 1 
године. 

ОСТАЛО: доказ о стручној спреми; доказ о радном 
искуству; доказ о здравственом стању (само код 
радника на одржавању комуналних објеката. изно-
шења смећа и чишћења септичких јама); доказ о 
положеним возачким испитима. Опис посла регули-
сан је Правилником о систематизацији радних мес-
та у ЈКП Чока. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова достављају се на адресу ЈКП „ЧОКА”, Палих 
бораца 5, Чока до 01.12.2022. године. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве биће одбачене.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „БОЉЕВАЦ”
19370 Бољевац 

Краља Александра 5

Ловочувар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
следеће услове: да су држављани Републике 
Србије старији од 18 година; да имају најмање 
III степен шумарске или ветеринарске струке; да 
поседују лиценце за обављање послова ловочу-
варске службе; да поседују дозволе за држање 
и ношење ловачког оружја; да имају положен 
возачки испит Б категорије; познавање рада на 
рачунару – Microsoft Word програм; да су без 
кривичних пријава пред основним судом. Доку-
ментација коју је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву на оглас: очитану личну карту; доказ 
о поседовању тражене стручне спреме – ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању и лиценце за обављање посло-
ва ловочуварске службе; фотокопију возачке 
дозволе са очитаним подацима; очитан оружни 
лист; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење од надлежних судо-
ва да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница. Лекарско уверење о 
способности за рад кандидат подноси пре закљу-
чивања Уговора о раду. Лица за контакт: Злато-
мир Николић и Јелена Стевић 030/463-766. Рок за 
пријаву кандита је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Ловочувар ће обављати 
послове и радне задатке предвиђене Законом и 
дивљачи и ловству Републике Србије, Правилни-
ком о раду ловочуварске службе и другим актима 
удружења.

СЛОДЕС ДОО
11000 Београд, Борска 92ф

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

Аутомеханичар
место рада Добановци, Житна 21

2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања; пожељно радно искуство. Рад 
је теренски.

Магационер
пробни рад месец дана,  

место рада Добановци, Житна 21

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било ког зани-
мања, 6 месеци радног искуства.

Сервисни инжењер
пробни рад месец дана,  

место рада Добановци, Житна 21

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме машин-
ског смера, средњи ниво знања енглеског језика, 
пожељно радно искуство, рад на рачунару. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је до 
31.12.2022. године.

„СЕРВИС КОНСАЛТИНГ” ДОО
21000 Нови Сад, Футошка 1 А

Рачуновођа
на одређено време

УСЛОВИ: лица са завршеним: IV ССС економске 
струке; VI/2 струковни економиста; VI/2 еконо-
миста, VII/1: дипломирани економиста, мастер 
економиста, дипломирани економиста за општу 
економију, банкарство и финансије; пожељна 
лиценца за књиговође, основна информатичка 
обука. Јављање кандидата на контакт телефон: 
063/7239-516. Пријаве кандидата на e mail: natasa.
lukovska@gmail.com

ЗОРА СУПЕР СПОРТ ДОО
11000 Београд, Војводе Влаховића 29с

тел. 064/6421-888

Графичар графичке припреме
на одређено време

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме; графичар 
припреме за рад у штампарији на текстилу који 
је дигитализован; обавезно знање графичких про-
грама Corel, Photoshop...; знање енглеског јези-
ка – средњи ниво; радно искуство пожељно, али 
постоји могућност обуке код послодавца.

Моделар текстила
на одређено време

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме; рад у 
програму за моделирање; основно знање програ-
ма Corel или Илустратор; знање енглеског јези-
ка – средњи ниво; пожељно радно искуство, али 
постоји могућност обуке код послодавца.

ОСТАЛО: Јављање заинтересованих кандидата на 
контакт телефон: 064/6421-888.

ЗОРА СУПЕР СПОРТ ДОО
11000 Београд, Војводе Влаховића 29с

тел. 064/6421-888

Штампар
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; рад у 
штампарији; пожељно радно искуство, али постоји 
могућност обуке код послодавца. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 064/6421-888.

KOMPANIJA LEAD GEN
ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: jobs@lead-gen.eu

Компанија Lead Gen д.о.о. из Крагујевца се бави 
трговином принт опремом врхунског квалитета, 
на немачком тржишту. У циљу даљег проширења 
продајних капацитета потребне су нам следеће 
позиције (са било које локације у Србији)

Агент продаје
у позивном центру,  

пробни рад шест месеци
5 извршилаца

Опис посла: телефонска продаја производа из 
нашег асортимана; информисање купаца о карак-
теристикама производа, њиховим ценама и спе-
цијалним понудама, као и одговарање на питања 
купаца; прикупљање информација о купцима; 
спровођење маркетинг истраживања тржишта.

УСЛОВИ: минимум III ССС, без обзира на зани-
мање; знање немачког језика (минимим Ц1 ниво); 
познавање рада на рачунару (Word, Excel и Интер-
нет); искуство рада у продаји, по могућству у 
позивном центру. 

Изабрана лица добијају следеће могућности: 
избор висине месечне плате (950–1450 Еур); бонус 
на основу учинка (15–30 Еур по продатом произ-
воду); радно време од 08 до 16 часова (викендом 
се не ради); рад од куће; професионално усавр-
шавање кроз обуке у оквиру фирме; вредновање 
рада искључиво на основу ваше способности и 
резултата; отворену међусобну комуникацију

Рекламни агент
у позивном центру,  

пробни рад шест месеци
5 извршилаца

Опис посла: контактирање купаца на дневном 
нивоу; уписивање информација у базу података; 
креирање дневних извештаја.

УСЛОВИ: минимум III ниво квалификације, без 
обзира на занимање; знање немачког језика 
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(минимим Ц1 ниво); познавање рада на рачунару 
(Word, Excel и Интернет).

Изабрана лица добијају следеће могућности: 
минималну плату 60.000 РСД + бонусе; рад од 
куће; радно време од 08 до 16 часова радним 
данима; слободан викенд; професионално усавр-
шавање кроз обуке у оквиру фирме; отворену 
међусобну комуникацију; да се њихов рад, знање 
и вештина вреднују; радни дан проведен у пријат-
ној атмосфери свога дома.

ОСТАЛО: кандидати своју радну биографију и 
пропратно писмо треба да доставе послодавцу на 
имејл: jobs@lead-gen.eu, најкасније до 17.12.2022.

„NAŠ MBR-TAXI” DOO
21000 Нови Сад, Иве Андрића 27

тел. 064/1186-376

Диспечар
у радном центру

2 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним III или IV степеном 
стручне спреме; основна информатичка обука. 
Рад у сменама, ноћни рад. Јављање кандидата 
на контакт телефон: 064/1186-376. Рок за пријаву 
15.12.2022. године.

„ПРИМА МЦС” ДОО
21000 Нови Сад, Петефи Шандора 105 б

тел. 063/512-565
e-mail: primamcs@sezampro.rs

Возач
(возач грађевинског материјала,  

утовар, истовар)

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. При- 
јављивање кандидата на е-mail адресу: primam-
cs@sezapro.rs. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 063/512-565. Рок за пријаву 31.12.2022. 
године.

НЕОПЛАНТА ИНДУСТРИЈА МЕСА 
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Приморска 90
тел. 060/8318-867

Радник на одржавању круга
на одређено време 3 месеца

Опис посла: Обављање баштенских послова у кру-
гу фирме, чишћење и одржавање круга фабрике, 
сортирање и одлагање отпада, чишћење таложника 
отпадних вода и праћење рада пумпи на таложнику.

Рад у сменама. Обезбеђен превоз и исхра-
на. Јављање кандидата на контакт телефон: 
060/8318-867. Рок за пријаву 30.11.2022. године.

СЕВЕРТРАНС СОМБОР АД
25000 Сомбор, Филипа Кљајића бб.

тел. 063/1054-167

Чистачица
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; одржа-
вање хигијене унутар пословне зграде и послов-
них просторија; рад у сменама. Рок за пријаву је 
до попуне.

„КОД ГРАДЕ” ДОО
17500 Врање, Александра Тасића 2

тел. 062/413-004, 062/413-005
e-mail: kodgrade.doo@gmail.com

Продавац – касир
УСЛОВИ: образовање – ниво класификације III-IV 
ССС, врста класификације: општа, начин стицања 

класификације: неформално, потребно основно 
знање рада на рачунару, радно искуство небитно. 
Рад у сменама. Контакт са послодавцем: јављање 
кандидата на контакт телефон 062/413-004 и 
062/413-005. Рок за пријављивање на оглас до 
25.11.2022. године.
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Медицинска сестра – техничар
у кућном лечењу и нези,  

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: води медицинску документацију и 
сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења 
и медицинске неге и у стану болесника, предузи-
ма све неопходне мере, даје инфузионе раство-
ре у стану, даје интрамускуларне и интравенске 
ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши 
обраду декубитиса и других рана у стану, врши 
давање серума, врши скидање конаца, врши кате-
теризацију и замену катетера, спроводи терапију 
са кисеоником, учествује у здравствено-васпит-
ном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене 
здравствене услуге; израђује месечне и тромесе-
чне извештаје, управља санитетским возилом и 
у вези са тим сноси сву одговорност, учествује у 
палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму 
за палијативно збрињавање, пружање подршке 
породици оболелог, одговорна за потрошњу и 
залихе лекова и санитетског материјала; ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу 
одговорне сестре и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање – меди-
цинска школа: средње образовање, општи смер. 
Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства медицинске сестре, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); положен возачки испит Б категорије. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар
у кућном лечењу и нези,  

на одређено време до повратка  
одсутне запослене (одржавање 

трудноће / породиљско одсуство)
пробни рад рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: Води медицинску документацију и 
сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења 
и медицинске неге и у стану болесника, предузи-
ма све неопходне мере, даје инфузионе раство-
ре у стану, даје интрамускуларне и интравенске 
ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши 
обраду декубитиса и других рана у стану, врши 
давање серума, врши скидање конаца, врши кате-
теризацију и замену катетера, спроводи терапију 
са кисеоником, учествује у здравствено-васпит-
ном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене 
здравствене услуге; израђује месечне и тромесе-
чне извештаје, управља санитетским возилом и 
у вези са тим сноси сву одговорност, учествује у 
палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму 
за палијативно збрињавање, пружање подршке 
породици оболелог, одговорна за потрошњу и 
залихе лекова и санитетског материјала; ради и 
друге послове из домена своје струке по налогу 
одговорне сестре и начелника службе којима је 
одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање – меди-
цинска школа: средње образовање, општи смер. 
Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства медицинске сестре, познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); положен возачки испит Б категорије.

ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце, фотокопију возачке дозволе и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља „Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назна-
чити за које радно место се конкурише. Резултати 
огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
38236 Штрпце, Цара Лазара бб.

Доктор медицине – изабрани лекар
пробни рад од 6 месеци

2 извршиоца

Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришћењем специјализованих мето-
да и техника, кроз примену принципа и процеду-
ра савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију. Организује и спроводи 
мере на очувању и унапређењу здравља поједин-
ца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, прати здрав-
ствено стање становништва на свом подручју и 
осигурава податке за потребе здравствене ста-
тистике, утврђује ризике за здравље, предлаже 
и спроводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организација-
ма у заједници. Организује и спроводи прописане 
систематске, циљане и скрининг прегледе. Учест-
вује у посебним програмима (вакцинација, мере у 
току епидемија и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести). Обавља прегледе и упућује 
на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, 
одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, одређује дужину 
привремене спречености за рад због болести или 
повреде. Прописује лекове и медицинска средства, 
као и медицинско-техничка помагала. Даје оцену 
о здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности, иде у кућне посете у оквиру теренс-
ког рада. Збрињава пацијенте на месту повређи-
вања, односно нагло насталог обољења, којима је 
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, 
по потреби прати пацијента у хитном санитетском 
транспорту до одговарајуће здравствене устано-
ве. Учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите. Обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадницима. 
Планира, надзире и евалуира спровођење здравс-
твене заштите. Обавља и друге послове из домена 
своје стручне спреме по налогу непосредног руко-
водиоца, односно директора.

УСЛОВИ: Високо образовање из области доктора 
медицине: а) на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, здравствена способ-
ност утврђена од стране надлежног здравственог 
органа у складу са законом. Кандидати подносе у 
овереној копији: диплому o стеченом образовању; 
уверење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС не 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге 
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рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом; 
кao доказ о радном искуству (укључујући струч-
но оспособљавање и усавршавање) кандидати 
треба да доставе доказ / потврду о радном стажу; 
уверење из казнене евиднеције да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова доктора медицине 
и уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак и не води се истрага (оптужни-
ца, оптужни предлог) не старије од шест месеци. 
Уколико изабрани кандидат не достави горе наве-
дене документе, са њим се неће засновати радни 
однос. Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се заснива радни однос, као и копију лиценце 
или решења о упису у Лекарску комору, односно 
Комору медицинских сестара и техничара. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на порталу Националне службе за 
запошљавање. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава и иста ће бити објављена на веб 
страници Дома здравља Штрпце (www.dz.strpce.rs) 
као и на огласној табли ДЗ Штрпце. Кандидати 
који не буду изабрани неће бити посебно оба-
вештавани о резултатима огласа. Приложена кон-
курсна документација неће се враћати кандида-
тима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за правне послове. 
Пријаве се подносе лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу: Дом здравља Штрпце, 38236 
Штрпце, Цара Лазара бб., са назнаком „Пријава на 
конкурс ради заснивања радног односа”.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
на одређено време до две године ради 

замене доктора који је  
на специјализацији

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; држављанство Републике Србије. 
Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб. Заинтересовани кандидати подно-
се следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; копију личне карте; уврење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); ове-
рену копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном као и документа 
којима се доказује испуњеност услова огласа (ове-
рене фотокопије), достављају се на горе наведену 
адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, 
општег смера, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању медицинске сестре – техничара. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фотокопијама докумена-

та којима се доказује испуњеност услова конкур-
са предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком 
за које радно место се подноси пријава. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Послата докумен-
та кандидата неће бити враћена. Дом здравља 
Нови Београд задржава право да не изабере ни 
једног од пријављених кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицинска сестра – техничар
за рад у ОЈ Болници Здравственог 

центра Кладово, у Одељењу за 
хемиотерапију, Служба онкологије 
са палијативним збрињавањем, на 

одређено време, ради замене запослене 
која је на породиљском одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа одговарајућег 
смера (општег смера); стручни испит; лиценца 
издата од Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. Опис послова: према 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова и радних мета у Здравственом центру 
Кладово. Посебни услови: рад у сменама. Заин-
тересовани кандидати подносе пријаву на оглас 
са кратком биографијом, адресом и контак теле-
фоном, као и доказе о испуњености услова: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад; 
доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда); уверење да нису осуђи-
вани за кривична дела која их чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење из поли-
цијске управе или полицијске станице). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење, као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публиакцији „Послови”. 
Одлука о избору кандидата биће донете у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне докуменатације. Прија-
вом на оглас кандидат даје сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за правне, кадровске и опште послове 
Здравственог центра Кладово. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Кандидати који лспња-
вају услове огласа, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација, које су од 
важности за доношење одлуке о пријему. Коначну 
одлуку о избору кандидата доноси в. д. директо-
ра. Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Здравствени центар Кладово, 19320 Кла-
дово, Дунавска 1-3, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
радно место за које се конкурише”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КБЦ ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница, Драгана Ристића бб.

1. Медицинска сестра – техничар
на Одељењу радиологије

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове услове за заснивање радног односа: 
средња медицинска школа (општи смер IV сте-
пен), стручни испит, лиценца.

2. Медицинска сестра – техничар
на Одељењу гинекологије

6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове услове за заснивање радног односа: 
средња медицинска школа (гинеколошко-акушер-
ски смер IV степен), стручни испит, лиценца.

3. Медицинска сестра – техничар
на Одељењу педијатрије

6 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове услове за заснивање радног односа: 
средња медицинска школа (педијатријски смер IV 
степен), стручни испит, лиценца.

4. Лабораторијски техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове услове за заснивање радног односа: 
средња медицинска школа (лабораторијски смер, 
IV степен), стручни испит, лиценца.

5. Портир
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове услове за заснивање радног односа: основ-
но образовање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да при-
ложе следеће доказе о испуњености услова кон-
курса: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе (за радна места под 1, 2, 3 и 4) / сведо-
чанство (за радно место под 5) о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (за радна места под 1, 2, 3 и 4); 
оверену фотокопију лиценце за рад или оверену 
фотокопију решења о упису у одговарајућу комору 
(за радна места под 1, 2, 3 и 4); фотокопију важеће 
личне карте; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, односно матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); доказ о рад-
ном стажу односно доказ / потврду о волонтерском 
стажу (уколико кандидати имају радно искуство). 
Кандидати који уђу у ужи избор могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација, 
које могу бити важне за доношење одлуке о избо-
ру кандидата, односно подлежу провери знања, о 
чему одлуку доноси в.д. директора. Одлуку о избору 
кандидата, који ће бити примљени у радни однос, 
биће донета најкасније у року од 30 дана од дана 
завршетка огласа. Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора о раду, дужан је да достави: 
доказ о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима (лекарско уверење); уверење да 
се против кандидата не води истрага или кривич-
ни поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; 
уверење о (не)кажњавању (уверење издаје поли-
цијска управа) не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена фотоко-
пија). Кандидати који не буду изабрани, неће бити 
посебно обавештавани о резултатима конкурса. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
надлежна служба КБЦ Приштина – Грачаница. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на интернет страницама Националне 
службе за запошљавање. Конкурс се објављује и на 
веб страници Министарства здравља РС / Огласи и 
конкурси здравствених установа, као и на веб стра-
ници КБЦ Приштина – Грачаница. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматра-
ти. Пријаве са траженом документацијом се подно-
се лично у Управи (архива) КБЦ Приштина – Гра-
чаница или путем поште на адресу: КБЦ Приштина 
– Грачаница, Драгана Ристића бб., 38205 Грачаница, 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос за радно место _______ (навести тачан назив 
радног места за које кандидат подноси пријаву).
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА

1. Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским студија-
ма по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. год. или на основним студија-
ма из области медицине у трајању од најмање 5 
година по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; медицински факултет 
VII степен образовања. Додатна знања / испити 
/ радно искуств: положен сручни испит, лиценца, 
најмање 6 месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине.

2. Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање: средња медицинска школа, смер 
медицинска сестра – техничар, IV степен образо-
вања. Додатна знања / испити / радно искуство: 
стручни испит, лиценца или решење о упису у 
надлежну комору, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању медицинска сестра – техничар.

3. Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање: средња медицинска школа, смер 
фармацеутски техничар, IV степен образовања. 
Додатна знања / испити / радно искуство: струч-
ни испит, лиценца или решење о упису у надлеж-
ну комору, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању медицинска сестра – техничар.

4. Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање: средња медицинска школа, смер 
физиотерапеутски техничар, IV степен образо-
вања. Додатна знања / испити / радно искуство: 
стручни испит, лиценца или решење о упису у 
надлежну комору, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању медицинска сестра – техничар.

5. Радник обезбеђења без оружја
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средње 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, e-mail адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (за радна места под 1, 2, 3 и 4); оверену фото-
копију лиценцe издате од надлежне коморе или 
фотокопију решења о упису у именик коморе (за 
радна места под 1, 2, 3 и 4); оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оверену фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); личну карту (очита-
ну); оверену фотокопију уверења о држављанству. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них информација које могу бити важне за доно-
шење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку 
доноси вд директора. Одлука о избору кандидата 

који ће бити примљени у радни однос биће доне-
та у року од највише 30 дана од дана завршетка 
огласа. Пре заснивања радног односа кандидат 
који буде изабран је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој спосопбности за 
послове за који се заснива радни однос; уверење 
да се против кандидата не води истрага или кри-
вични поступак (уверење издаје суд) не старије 
од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању (уверење 
издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа на интернет страницама 
Националне службе за запошљавање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити у затвореној 
коверти са назнаком „За оглас ____ (са називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише) 
на адресу: Дом здравља Доња Гуштерица, 38207 
Доња Гуштерица или доставити лично у ДЗ Доња 
Гуштерица, Служби за правне послове. Конкурсна 
документација се не враћа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбаче-
не и неће се узети у разматрање. Опис послова 
за наведена радна места утврђен је Правилником 
о организацији и систематизацији радних места 
Дома здравља Доња Гуштерица.

ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ

Доктор медицине у кућном лечењу
Служба за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем и негом, 
Одељење кућног лечења и неге

2 извршиоца

Опис послова: по налогу изабраног доктора опште 
медицине врши преглед и пријем болесника на 
кућно лечење; врши пријем пацијената на кућно 
лечење као наставак болничког лечења; обавља 
поновне лекарске прегледе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: стечено 
високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања / испити / радно искуство: положен стручни 
испит; важећа лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар
Служба за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем и негом, 
Одељење кућног лечења и неге

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја или 
потенцијалних ризика за здравље у складу са 
праксом и стандардима савремене неге и о томе 
воде прописану медицинску документацију; у тиму 
са докторима медицине и другима или самостално, 
спроводи превентивне и куративне мере, припре-
ма болесника за дијагностичко терапијске проце-
дуре и припрема ординацију, опрему и уређаје 
за рад; учествује у дијагностици (ЕКГ, одређи-
вање шећера у крви и др.) и врши антрометријска 
мерења; обавља пријем и тријажу пацијената и 
припрема медицинску документацију; по потреби 
обрађује и превија ране, даје ињекције; по потре-
би обавља и друге послове у оквиру своје струке, 
знања и способности стечених радом и едукација-
ма, по налогу одговорног лекара, начелника и 
главне сестре службе, којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање у четворогодишњем трајању, обра-
зовни профил – занимање: медицинска сес-
тра – техничар. Додатна знања / испити / радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест 

месеци радног искуства у звању медицинске сес-
тре – техничар.

Возач Ц категорије
Служба за правне, економско-

финансијске, техничке и друге послове, 
Одељење за техничке и друге послове

Опис послова: превоз корисника по налогу непо-
средног руководиоца; управља моторним возилом 
по налогу руководиоца; води евиденцију о употре-
би моторног возила, пређеној километражи, пот-
рошњи горива и мазива; одржава возило у уред-
ном и исправном стању.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање; изузетно основно образовање и рад-
но искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу ове уредбе. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: возачка дозвола Ц категорије.

Домар / мајстор одржавања
Одсек техничког одржавања, 

безбедности и заштите

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши 
контролу исправности инсталација, противпожар-
них система, уређаја, опреме, апарата и средстава 
према Плану одржавања; обавља механичарске / 
електричарске / водоинсталатерске / и сл. посло-
ве, послове ложача, као и друге радове одржа-
вања и поправки; припрема објекте, прати пара-
метре рада и подешава опрему и постројење; води 
евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; 
обавља и друге послове у оквиру своје струке.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање; изузетно основно образовање и рад-
но искуство на тим пословима.

ОСТАЛО: Услови за сва радна места: да је канди-
дат пунолетан држављанин Републике Србије; да 
има прописано образовање; да није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; да испуњава услове одређене зако-
ном, другим прописом и актом о систематизацији 
радних места. Докази који се прилажу на конкурс: 
пријава са кратком биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству, контакт телефон, а 
по могућности и интернет адреса (e-mail); овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема у складу са условима радног места за 
које се подноси; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
оверена фотокопија уверења (потврде) о поло-
женом стручном испиту за радна места под тач-
ком 1 и 2; оверена фотокопија лиценце или ове-
рена фотокопија решења о упису у одговарајућу 
комору здравствених радника за радна места под 
тачком 1 и 2; очитана лична карта. Пре засни-
вање радног односа кандидат који буде изабран 
је дужан да достави: уверење да се против кан-
дидата не води истрага или кривични поступак 
(уверење издаје суд) не старије од 6 месеци; уве-
рење о (не)кажњавању (уверење издаје поли-
цијска управа) не старије од 6 месеци; лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за који се заснива радни однос у ориги-
налу. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини, суду или 
код јавног бележника. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору кандидата, 
о чему одлуку доноси директор. Одлука о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од 30 дана од дана завршет-
ка огласа. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора у радни однос и у друге сврхе се не могу 
користити. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа на интернет страни-
ци Националне службе за запошљавање. Оглас ће 
бити објављен и на званичном сајту Министарства 
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здравља Републике Србије и на интернет страници 
Дома здравља Косово Поље. Пријава на конкурс 
садржи: назив радног места за које кандидат под-
носи пријаву, име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању. Пријава на 
конкурс мора бити својеручно потписана. Пријаве 
и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат 
може доставити лично у Писарници ДЗ Косово 
Поље у Угљару или препорученом пошиљком у 
затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс 
за пријем у радни однос – не отварати”, на адресу: 
Дом здравља Косово Поље, село Угљаре, 38210 
Косово Поље. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве достављене елек-
тронском поштом биће одбачене и неће се узети 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

1. Доктор медицине изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих са кућним лечењем  
(ДЗ Грачаница)

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским студија-
ма из области медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области меди-
цине у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; медицински факултет, 
VII степен образовања. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: положен стручни испит; важећа 
лиценца или решење о упису у надлежну комо-
ру; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

2. Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи
за рад у Служби ХМП  

(ДЗ Грачаница)

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на интегрисаним академским студија-
ма из области медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама из области меди-
цине у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; медицински факултет, 
VII степен образовања. Додатна знања / испити 
/ радно искуство: положен стручни испит; важећа 
лиценца или решење о упису у надлежну комо-
ру; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

3. Медицинска сестра – техничар 
општег смера

у амбуланти (ДЗ Грачаница)

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средња 
медицинска школа, општи смер, IV степен обра-
зовања. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: положен стручни испит; важећа лиценца 
или решење о упису у надлежну комору; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

4. Медицинска сестра – техничар 
општег смера, у амбуланти

здравствена амбуланта у Сушици  
(ДЗ Грачаница)

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средња 

медицинска школа, општи смер, IV степен обра-
зовања. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: положен стручни испит; важећа лиценца 
или решење о упису у надлежну комору; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

5. Медицинска сестра – техничар 
општег смера,  

у хитној медицинској помоћи
за рад у Служби ХМП (ДЗ Грачаница)

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средња 
медицинска школа, општи смер, IV степен обра-
зовања. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: положен стручни испит; важећа лиценца 
или решење о упису у надлежну комору; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

6. Медицинска сестра – техничар 
општег смера,  

у кућном лечењу и нези
за рад у Дому здравља Грачаница

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средња 
медицинска школа, општи смер, IV степен обра-
зовања. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: положен стручни испит; важећа лиценца 
или решење о упису у надлежну комору; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске 
сестре – техничара.

7. Портир /чувар 
за рад у Дому здравља Грачаница

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: стручна спрема / образовање: средње или 
основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, e-mail адресом и 
контакт телефоном, кандидати у затвореној белој 
коверти подносе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
оверену фотокопију уверења (потврде) о поло-
женом стручном испиту за радна места под 1, 2, 
3, 4, 5 и 6; оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежне коморе или фотокопију решења о 
упису у именик коморе за радна места под 1, 2, 
3, 4, 5 и 6; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); личну карту (очитану); оверену 
фотокопију уверења о држављанству. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о избо-
ру кандидата, односно подлежу провери знања, о 
чему одлуку доноси в.д. директора. Одлука о избо-
ру кандидата који ће бити примљен у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана 
завршетка огласа. Пре заснивања радног односа 
кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истрага 
или кривични поступак (уверење издаје суд) не 
старије од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању 
(уверење издаје полицијска управа) не старије од 
6 месеци; лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за који се заснива 
радни однос у оригиналу, не старије од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа на интернет страница-
ма Националне службе за запошљавање. Пријаве 
са могу послати поштом на адресу: Дом здравља 
Грачаница, Грачаница – „Пријава на оглас”, Томис-
лава Секулића бб., 38205, АП К и М, или доставити 

лично у ДЗ Грачаница, Служби за правне посло-
ве, кадровске и административне са назнаком за 
које радно место се подноси пријава на оглас. На 
коверти обавезно навести име и презиме, однос-
но контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве које не садрже горе тра-
жене податке, неће се разматрати. Пријаве дос-
тављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање. Опис послова за 
наведена радна места утврђен је Правилником 
о организацији и систематизацији радних места 
Дома здравља Грачаница.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине
на одређено време, замена за време 
боловања, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета за рад  
у ОЈ Дому здравља Сурдулица

УСЛОВИ: оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту за докто-
ре медицине, лиценца, извод из матичне књиге 
рођених или извод из матичне књиге венчаних 
за особе које су мењале презиме, лекарско уве-
рење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, Национал-
не службе за запошљавања. Избор између канди-
дата који испуњавају услове огласа извршиће се 
на основу члана 9 тачка 3, и 4 Посебног колекти-
вног уговора за здравствене установе чији је осни-
вач Република Србија. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге,  
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

Опис послова: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност, чисти и пере подове, брише прашину са 
намештаја, износи смеће, пере лавабое, WC, бри-
ше прашину и повремено пере радијаторе, пере 
прозоре, ламперије, плочице, одржава хигијену 
ходника, атријума, залива цвеће, у амбуланта-
ма где нема домара чисти круг око амбуланте, у 
амбулантама где нема централног грејања чис-
ти и ложи пећи, приликом кречења и генералног 
чишћења све хигијеничарке групно раде док се 
пункт не очисти, ради и остале послове из доме-
на своје струке по налогу одговорне спремачице 
и начелника Техничке службе, којима одговара за 
свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основно 
образовање. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној основној школи, 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигу-
раницима, здравственом стању корисника и попу-
лације, учествује у превентивним прегледима, 
скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши 
примарну обраду ране/завој и по потреби компре-
сивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој 
и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
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инфузија, врши апликовање хуманог имуногло-
булина и других лекова, инцизија, транспортну 
имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, 
превијање у стану болесника, даје вакцине у амбу-
ланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану 
болесника, прати болесника до болнице, по налогу 
лекара, врши требовање и набавку ампулираних 
лекова и инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контролише 
хладни ланац лекова, ради са компјутерима и 
видео терминалима, обавља послове на пријему 
пацијената, наплата партиципације у складу са 
прописима и слично, одговорна је за правилно 
вођење медицинске документације, фактурише 
здравствене услуге које пружа, одговорна је за 
потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакци-
на и санитетског материјала, учествује у изради 
извештаја, учествује у спровођењу плана здрав-
ствено-васпитног рада, ради у тиму, врши зака-
зивање пацијената лично и телефоном, врши сте-
рилизацију инструмената, обавља дезинфекцију 
радног простора у интервенцијама, превијалишту 
и ординацији, разврстава медицински отпад, обе-
лежава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима 
брис рана, ради и остале послове из свог делокру-
га по налогу одговорне сестре, за свој рад одго-
вора одговорној медицинској сестри, непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: медицин-
ска школа: средње образовање, општи смер. Радно 
искуство / додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре – техничара; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упису у Комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра – техничар 
у амбуланти

пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са прак-
сом и стандардима савремене здравствене неге, 
о чему води прописану медицинску документа-
цију, спроводи план здравствено-васпитног рада 
вишег и средњег медицинског кадра, сачињава 
план стручног усавршавања медицинских сестара 
у служби, прати медицинска достигнућа и предла-
же нове методе рада у здравственој нези, израђује 
месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње 
извештаје за све лекаре (превентива и куратива) 
и завршни годишњи извештај, ради све послове 
описане код медицинске сестре – техничара са 
средњом спремом, стара се о правилном чувању, 
утрошку и роковима важности лекова, одговорна 
је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вак-
цина и санитетског материјала, врши обуку при-
правника и млађих техничара, фактурише пруже-
не здравствене услуге, ради и остале медицинске 
и административне послове из домена своје струке 
по налогу одговорне сестре, за свој рад одгова-
ра одговорној медицинској сестри, непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање медицинске струке, општи смер, на 
основним студијама првог степена (струковне / 
академске) по пропису који уређује високо обра-
зовање, 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. Радно 
искуство / додатна знања / испити: стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању више, односно струковне медицинске сес-
тре; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу прило-
жити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима.

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

– ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Домар (ложач)
на одређено време 6 месеци,  

пробни рад 3 месеца

Опис послова: обавља све послове на ложењу, кон-
троли и чишћењу котлова за које је задужен, врши 
све мање основне поправке у објекту у оквиру 
својих способности и знања, самоиницијативно, на 
захтев руководиоца објекта и одговорне сестре и по 
издатом радном налогу од стране шефа Одељења 
одржавања, у току свог радног времена више пута 
обилази објекат, отклања уочене недостатке а о 
већим кваровима обавештава непосредног руково-
диоца, ради и друге послове из домена своје струке 
по налогу шефа Одељења одржавања и начелника 
службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње 
образовање, III или IV степен стручне спреме изу-
зетно: основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на сна-
гу ове уредбе. Додатна знања / испити / радно 
искуство: возачка дозвола Б категорије; положен 
испит за руковаоца парних котлова.

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Службеник за јавне набавке
на одређено време до 3 месеца,  

Одсек јавних набавки

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани прав-
ник, дипломирани економиста; знање рада на 
рачунару; положен стручни испит за службеника 
за јавне набавке у складу са законом; најмање три 
године радног искуства.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене,  

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријс-
ког или општег смера; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства на наведеним 
пословима.

Кувар
на одређено време до два месеца,  

за потребе Одсека за припремање хране

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме; 1 годи-
на радног искуства на одговарајућим пословима.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију поло-
женог стручног испита за службеника за јавне 
набавке – за радно место службеник за јавне 

набавке; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту – за радно место медицинска сестра; 
фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему 
претходно искуство о раду, додатно образовање 
или способљеност, дужина трајања школовања и 
сл.). Приликом заснивања радног односа, канди-
дати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за 
које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, 
на наведену адресу Клинике, са назнаком радног 
места за које се конкурише”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Виши интерни ревизор /  
самостални интерни ревизор

Опис посла: обавља послове ревизије: ревизију сис-
тема, ревизију успешности пословања, финансијску 
ревизију и ревизију усаглашености, спроводи реви-
зорске процедуре, укључујући идентификовање и 
дефинисање предмета ревизије, развијање крите-
ријума, преглед и анализа доказа и документовање 
процеса и процедура субјекта ревизије, обавља раз-
говоре, прегледа документацију, сачињава сажетке 
и израђује радне папире; идентификује, обрађује и 
документује ревизорске налазе и препоруке корис-
тећи независну процену области коју је ревидирао, 
саопштава резултате обављених ревизија руко-
водиоцу путем писаних или усмених извештаја, 
развија и одржава добре односе са руководиоцем 
и запосленима путем индивидуалних контаката и 
групних састанака, пружа савете руководству и 
запосленима, израђује годишњи план ревизије, 
придржава се професионалних и етичких стандар-
да, сачињава периодичне и годишње извештаје за 
послове које реализује у извештајном периоду, ради 
на сталном професионалном развоју, укључујући 
интерну и екстерну обуку и размену искустава, заду-
жен за израду и спровођење плана интегритета, и 
других стратешких документа за Завод.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по про-
пису 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. септем-
бра 2005. године. Додатна знања / испити / радно 
искуство: најмање три године радног искуства у 
струци према прописима којим се уређује интерна 
ревизија; сертификат о стицању звања овлашће-
ног ревизора у јавном сектору.

Службеник за јавне набавке
Опис посла: припрема годишњи план јавних 
набавки, план набавки на које се закон не при-
мењује и план контроле јавних набавки, при-
купља, уређује, припрема и контролише податке 
неопходне за спровођење јавних набавки и набав-
ки на које се закон не примењује и спроводи јавну 
набавку, спроводи стручне анализе, проучава 
тржиште и предлаже мере за унапређење посло-
ва јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује, контролише акте донете у поступцима 
јавних набавки, сачињава извештај и води евиден-
цију о спроведеним контролама, према годишњем 
плану, учествује у поступцима јавних набавки као 
члан комисије, прави план прaћења и реализације 
извршења уговора и прати реализацију препорука 
о спроведеним контролама, припрема уговоре, 
извештаје и води евиденције из области свог рада.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо 
образовање: на основним академским студијама у 
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обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно спе-
цијалистичким струковним студијама, економске 
струке 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. Додатна знања / 
испити / радно искуство: знање рада на рачуна-
ру, положен стручни испит за службеника за јавне 
набавке, најмање три године радног искуства.

ОСТАЛО: уз пријаву се подноси биографија, фото-
копија личне карте или извод очитане личне кар-
те, копија дипломе / уверење о стеченом траже-
ном образовању, копија сертификата и доказ о 
радном искуству. Достављена документа се неће 
враћати. Пријаве са траженим прилозима се дос-
тављају на адресу Завода за биоциде и медицин-
ску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом 
или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа подлежу провери знања. 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 дру-
ге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује 
Правна служба Завода за биоциде и медицинску 
екологију. Кандидат који буде изабран дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине – изабрани  
лекар за одрасле
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине, стручни испит, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Доктор медицине – изабрани  
лекар за одрасле

пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине, стручни испит, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Виша медицинска сестра – техничар 
у амбуланти

пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Виша медицинска школа или висока 
здравствена школа струковних студија, положен 
стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у звању више односно струковне меди-
цинске сестре.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

пробни рад 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа 
општег смера, уверење о положеном стручном 
испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању медицинске сестре – техничара.

Лабораторијски техничар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, 
смер за лабораторијске техничаре, уверење о 
положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању лабораторијског 
техничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотокопија-
ма докумената (дипломе и уверења о положеном 
стручном испиту) којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адре-
си са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Посла-
та документа кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља Нови Београд задржава право да не иза-
бере ни једног од пријављених кандидата.

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

2 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање, гимназија, средња 
економска школа или средња правно-биротехнич-
ка школа, знање рада на рачунару, пробни рад 6 
месеци. 

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената (дипломе) којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на 
наведеној адреси са назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани 
кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем. Послата документа кандидата неће бити 
враћена. Дом здравља „Нови Београд” задржава 
право да не изабере ни једног од пријављених 
кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште усло-
ве прописане законом: завршено основно образо-
вање. Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, фотоко-
пију личне карте, уверење о држављанству, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи. Предност имају кандидати са претходним 
радним искуством. Рок за пријављивање на јав-
ни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање, 
на званичној веб страници Министарства здравља 
Републике Србије и сајту Дома здравља Нови Кне-
жевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидат је дужан да при-
ликом заснивања радног односа достави лекарско 
уверење о способности за рад. Пријаве са траже-
ном документацијом слати на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс – не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Спремачицa
за рад у просторијама у којима 
се пружају здравствене услуге, 

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене до њеног 
пoвратка на рад, у Одсеку за одржавање 

хигијене објеката и простора
2 извршиoца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: основно образовање. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о организацији и систе-
матизацији послова. Кандидати који се пријављују 
на оглас достављају: пријаву на оглас; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о основном образовању; фото-
копију личне карте; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на оглас, а ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује 
директор. О коначном избору кандидата одлучује 
директор. Изабрани кандидат пре заснивања рад-
ног односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведени документ у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Пријавe на оглас могу се поднети у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом достави-
ти на горе наведену адресу. 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра – техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско 

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о 
раду. Посебни услови: стручна спрема / образо-
вање: средње образовање из области медицине; 
додатна знања / испити / радно искуство: IV сте-
пен стручне спреме, медицинска сестра – техничар 
општег смера, положен стручни испит; лиценца; 
возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверен препис или 
фотокопију лиценце или решења о упису у комору; 
оверену фотокопију возачке дозволе Б 1 категорије 
и писану изјаву да је кандидат активни возач; био-
графију са адресом и контакт телефон. Изабрани 
кандидат је обавезан да приликом заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој способ-
ности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Мом-
чила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас”. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Здравство и социјална заштита

„СПОМЕНАК” ДОМ ЗА ДЕЦУ И 
OМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ

СТАРАЊА ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Кнеза Михаила Обреновића 6

тел. 064/8386-270
e-mail: vladimir.stevanovski@spomenak.rs

Кувар / посластичар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме – кувар јед-
ноставних јела или IV степен стручне спреме – 
кувар; потребно је радно искуство. Рад у сменама.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; потребно је 
радно искуство.

ОСТАЛО: контакт са послодавцем: директно 
упућивање кандидата према договореним терми-
нима за разговор – Панчево, Кнеза Михаила Обре-
новића 6, од 10 до 14 часова. Слање пријаве за 
посао мејлом. Јављање кандидата на контак теле-
фон, 013/2334-106; 013/2318-464. Достављање 
радних биографија на увид. Лице за контакт: Вла-
димир Стевановски.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита 14а

тел. 026/331-365

Водитељ случаја
3 извршиоца

УСЛОВИ: диплома о завршеном високом образо-
вању струке дипломираног социјалног радника, 
дипломираног специјалног педагога у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, најмање једна година радног искуства у стру-
ци у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите, завршена обука по акредитив-
ном програму за водитеља случаја и лиценца за 
обављање основних стручних послова, знање рада 
на рачунару. Услови за запослење: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да се против кан-
дидата не води кривични поступак или истрага за 
кривична дела за која се гони по службеној дуж-
ности, да има здравствену (психичку и физичку) 
способност за рад на пословима радног места на 
који конкурише. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; кратка биографија; доказ 
о одговарајућој стручној спреми (диплома или 
уверење); потврда о стеченом радном искуству у 
струци; уверење да против лица није покренут кри-
вични поступак; уверење да лице није осуђивано 
на казну затвора од најмање 6 месеци. Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу, са назнаком 
„За Центар за социјални рад Смедеревска Палан-
ка јавни конкурс”. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана и почиње да тече од наредног 
дана објављивања текста конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. Овај оглас се објављује и на 
огласној табли Центра за социјални рад.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални рад 
може бити именован држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству), који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући ака-
демски односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник (оверена 
копија дипломе) и има најмање пет година рад-
ног искуства у струци, да поседује организацио-
не, комуникационе, менаџерске вештине, вешти-
не презентације, знање рада на рачунару, знање 
страног језика, да кадидат није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад у 
државним органима (уверење), општа здравствена 
способност (лекарско уверење). Мандат директо-
ра Центра за социјални рад траје 4 године и исто 
лице може поново бити именовано за директора. 
Поред горе наведене документације, кандидат 
за директора подноси програм рада за мандатни 
период на који се врши избор. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање.

Индустрија и грађевинарство

ДОО ХИПЕР ГРАДЊА КОВИН
26220 Ковин, Светозара Марковића 135

Пословни секретар/ица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: економског, 
комерцијалног или правног усмерења; возач-
ка дозвола Б категорије, основно знање рада на 
рачунару, познавање енглеског језика на средњем 
нивоу – Б ниво. Детаљније информације на теле-
фон 065/9197-919, контакт особа је Иван Стефано-
вић. Заинтересовани кандидати достављају своју 
пријаву и ЦВ на горе наведену адресу послодавца 
или на имејл: hipergradnja.office@gmail.com. Кон-
курс је отворен до 15.12.2022.

ОМЛАДИНАЦ – ЕЛЕКТРО
18000 Ниш, Булевар цара Константина 32

Радник у производњи  
металних делова
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме. Заинтере-
совани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
omladinacelektro@gmail.com или се јављају на кон-
такт телефон: 063/417-969.

ДМВ ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ 
СИСТЕМИ ДОО

18000 Ниш, Краљевића Марка бб.

Пословођа на градилишту
на одређено време

Опис посла: руковођење градилиштем, органи-
зација грађевинских радова, читање пројекта и 
размеравање, контрола радова на градилишту, 
израда спецификација материјала и поручивање, 
израда спецификација алата и набавка, подно-
шење извештаја.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевин-
ске струке; радно искуство: најмање 12 месеци. 

Додатна знања и вештине: способност и искуство 
у руковођењу градилиштем и организацији посла, 
познавање пројеката, одговорност и педантност. 

Грађевински радник – мајстор
на одређено време

6 извршилаца
Опис посла: грађевински мајстор за послове: 
израда оплате, армирање, бетонирање, зидање и 
малтерисање, израда скеле, ручни ископ и радови 
рушења, утовар и истовар материјала, извођење 
осталих грађевинских радова.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно иску-
ство: најмање 6 месеци. Додатна знања и вешти-
не: способност и искуство у извођењу грађевин-
ских радова, посвећеност послу, одговорност и 
педантност. 

ОСТАЛО: кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
posao@dmv.rs, или се јављају на контакт телефон: 
018/3408-100.

ГРП ЦЕНТАР ДОО
25000 Сомбор, Индустријска зона југ 3 бб.

тел. 064/6677-886
e-mail: grpcentar.srb@gmail.com

Помоћни радник
за производњу хватаљки, пирамида  
и осталих предмета из полиестера

8 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; 
помоћни гумар и пластичар. Рад у сменама Рок за 
пријаву је до попуне.

Култура и информисање

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„БРАНА ЦРНЧЕВИЋ”

22400 Рума, Вељка Дугошевића 102
тел. 022/471-212

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; најмање пет година радног 
искуства у култури. Документација (докази) који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: предлог про-
грама рада и развоја установе, за мандатни пери-
од од четири године; краћа биографија кандидата 
за директора; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
потврда или уверење о радном искуству у култу-
ри односно други документ о радном искуству у 
култури, из кога се може несумњиво утврдити да 
је радио на пословима у култури и у трајању од 
најмање 5 година; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, који је 
важећи у складу са законским прописима. Рок и 
начин подношења пријаве и поступање са прија-
вама: рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је 8 дана од дана оглашавања јавног конкурса. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса достављају се писаним путем, у затвореној 
коверти са назнаком „Kонкурс за директора уста-
нове културе”, на горе наведену адресу, препору-
ченом пошиљком или лично сваког радног дана 
у времену од 07.00 до 15.00 часова, у канцела-
рију писарнице. Управни одбор поступа са прија-
вама на јавни конкурс у складу са законом којим 
се уређује управни поступак. Пријава на кон-
курс мора бити разумљива и да садржи све што 
је потребно да би се по њој поступило. Уколико 
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се утврди да је пријава неуредна, односно да има 
недостатке који онемогућавају поступање по њој, 
ако је неразумљива или је непотпуна, УО ће оба-
вестити подносиоца пријаве на који начин ће да је 
уреди, у року од осам дана од дана обавештења 
за уређење. Ако пријава буде уређена у оставље-
ном року, сматра се да је од почетка била уредна. 
Неблаговремене и пријаве које не буду уређене 
ни у накнадном остављеном року (неразумљиве 
и непотпуне), УО ће одбацити решењем. Против 
решења УО се може изјавити жалба Општин-
ском већу Општине Рума, преко УО, у року од 15 
дана од дана обавештавања подносиоца пријаве 
о решењу. УО установе ће обавити разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из конкурса 
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног кон-
курса доставити оснивачу – Скупштини општине 
Рума образложени предлог листе кандидата, која 
ће садржати мишљење УО о стручним и организа-
ционим способностима сваког кандидата и запис-
ник о обављеном разговору. Оснивач СО Рума 
именује директора установе са листе кандидата. 
Јавни конкурс није успео ако УО утврди да нема 
кандидата који испуњава услове да уђе у избор-
ни поступак о чему је дужан да обавести оснива-
ча СО Рума, односно уколико оснивач СО Рума не 
именује директора установе са листе кандидата. 
Сва додатна обавештења о јавном конкурсу могу 
се добити писаним путем на горе наведену адресу 
или путем имејла: kulturnicentarruma@gmail.com.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БРУС
37220 Брус, Братиславе Петровић 15

тел. 037/3825-254

Вратар / разводник
Опис послова: одржава ред у биоскопској дворани; 
дежура за време филмских пројекција; прегледа 
биоскопску дворану по завршетку сваке пројекције 
и на крају радног времена цео простор; одржа-
ва хигијену у биоскопској дворани и гардеробном 
простору повезаном са биоскопском двораном; чува 
изложбене поставке и обезбеђује текуће оглаша-
вање програма; обавља послове везане за тех-
ничке припреме за несметани рад за време проба, 
концерата и снимања; контролише и брине за сав 
инвентар у биоскопској сали и дужан је да сваку 
неисправност одмах пријави; чува и складишти 
музичке и друге инструменте као и опрему за озву-
чење и осветљење, одговоран је за њихову исрав-
ност; преноси и намешта пултове и столице за 
пробе, представе, концерте и намешта инструмен-
те и опрему за пробе, представе, концерте; дежура 
на пробама, концертима и снимањима према рас-
пореду рада, стара се о успостављању нормалних 
услова за рад и дежура током свих активности у 
сали установе; одржава хигијену у дворишном делу 
(испред Центра за културу Брус); стара се о рекви-
зитима и сценографији Драмског студија установе.

УСЛОВИ: средње образовање. Документација која 
се прилаже уз пријаву на оглас као доказ о испуње-
ности услова прописаних конкурсом: извод из мати-
чне књиге рођених – (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); диплома о стеченом образовању 
– (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежног органа да се не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци); уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван (не старије од 
шест месеци); лична и радна биографија. Докумен-
тацију слати на горе наведену адресу. За све инфор-
мације у вези огласа контакт телефон: 037/3825-
254. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

e-mail: natasa.rodic@ict.edu.rs

Сарадник у настави за научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене основне студије у области 
за коју се бира, на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програму у 
Републици Србији са просечном оценом најмање 
8 (осам); кандидат мора имати статус студента на 
мастер академским студијама или мастер струков-
ним студијама или специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним сту-
дијама у научној или стручној области за коју се 
бира; кандидат мора испољавати склоности и 
способност за наставни рад што се доказује пози-
тивном оценом педагошког рада коју је канди-
дат добио у студентској анкети а која се односи 
на претходни изборни период (за кандидате који 
имају педагошко искуство) или позитивном оценом 
приступног предавања (за кандидате који немају 
педагошко искуство).

ОСТАЛО: пријаве на конкурс, могу се подне-
ти најкасније у року од 10 дана, рачунајући од 

дана објављивања овог конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс се могу предати лично, 
искључиво радним данима (понедељак – петак) 
од 10 до 14 часова или послати путем поште, на 
адресу Висока школа за информационе и кому-
никационе технологије, 11000 Београд, Здравка 
Челара 16. Пријаве послате поштом морају стићи 
у Одсек Висока школа за информационе и кому-
никационе технологије до истека наведеног рока 
за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаго-
временим и биће одбачене. Неразумљиве или 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Пријава на конкурс мора обавезно да садржи: 1. 
податке неопходне за идентификовање сарад-
ничког звања (односно радног места) за које 
кандидат конкурише, што подразумева обавезно 
навођење назива сарадничког звања за које се 
конкурише и редног броја под којим је у овом 
конкурсу наведено, и 2. податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз 
пријаву конкурс се обавезно достављају и сле-
дећи докази: уверење надлежног органа (МУП) 
о неосуђиваности за напред наведена кривич-
на дела (из члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању). Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог 
конкурса, кандидати приликом пријаве на кон-
кус достављају 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 засни-
вања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потреб-
ног, односно одговарајућег високог образовања, 
који је прописан као услов за избор у сарадничко 
звање за које се конкурише. Подносе се оверене 
фотокопије диплома са свих нивоа студија које 
је кандидат завршио; уверење високошколске 
установе о томе да кандидат има статус студента 
који је прописан као услов за избор у сарадничко 
звање за које се конкурише (за звање сарадни-
ка у настави статус студента на студијама другог 
степена); извод из матичне књиге рођених (или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(или оверену фотокопију); радна биографија 
(ЦВ) и одговарајуће доказе који потврђују наво-
де из биографије; ако је кандидат лице које је 
раније обављало наставни рад, одговарајући 
доказ да кандидат поседује позитивну оцену уку-
пног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада (потврда образовне установе на којој је 
кандидат обављао досадашњи наставни, однос-
но педагошки рад, резултати студентских анке-
та и слично); одговарајуће доказе о објављеним 
радовима, када је објављивање одређеног броја 
радова наведено као услов; одговарајуће дока-
зе о поседовању захтеваног радног искуства; 
ако такви докази постоје, одговарајуће доказе 
о поседовању захтеваних референци, односно о 
поседовању захтеваних стручних знања, вешти-
на, односно компетенција, када је то наведе-
но као услов (лиценце, сертификати, уверења, 
потврде и слично). Процена испуњености општих 
и посебних услова за избор у сарадничка звања у 
погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадника 
Академије. Кандидат који поднесе благовремену, 
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за 
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву 
на овај конкурс, утврди да испуњава потребне 
услове за избор у звање у погледу кога конку-
рише, накнадно ће бити обавештен о тачном 
времену одржавања провере оспособљености, 
поседовања тражених знања и вештина, односно 
компетенција, уколико је потребно да се таква 
провера одржи.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих www.nsz.gov.rs
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АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
У БЕОГРАДУ

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

Сарадник у настави за ужу научну 
област Геодезија и геоинформације

3 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Грађевинско инжењерство

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу  
научну област Архитектура

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 83 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/2019 
и 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон); односно 
да је студент мастер струковних студија или мас-
тер академских студија из области геодетског 
инжењерства, који је студије првог степена завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Геодезија и геоинформације

Асистент за ужу научну област 
Грађевинско инжењерство

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене чланом 
84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон – др. закон, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон); односно да је студент докторских студија 
из области геодетског инжењерства, који је сваки 
од претходних нивоа студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8) и који показује сми-
сао за наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију и ове-
рене фотокопије диплома и уверење надлежног 
органа (МУП) о неосуђиваности за кривична дела 
наведена у Закону, на адресу АТУСС Одсек Висока 
грађевинско-геодетска школа струковних студија, 
Хајдук Станка 2. Лице за контакт: Урош Радован-
чев (radovancev@gmail.com, тел. 011/2422-178). 
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати.

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138

тел. 011/6156-059

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да у радни 
однос у установи може да буде примљено лице које 
има одговарајуће образовање, које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, које није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће. за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, које има држављанство Републи-

ке Србије, које зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
познавању српског језика достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Докази о испуњености услова сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе посебним решењем. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије (не 
старије од 6 месеци), доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад уколико образовање није стечено на српском 
језику, краћу биографију. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

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

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Примењена математика и 

вештачка интелигенција
на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
области математичких наука или еклектротехнич-
ких наука стечен на акредитованом Универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образо-
вању, основне студије завршене на природно-ма-
тематичком или електротехничком факултету, 
објављени стручни, односно научни радови у одго-
варајућој области и способност за наставни рад. 
Потребно је да кандидат има референце из области 
примењене математике и вештачке интелигенције. 
Обавезни и изборни услови су прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, Минималним усло-
вима за избор у звања наставника на универзитету, 
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова, научни и стручни радо-
ви се достављају електронски или на ЦД-у, извод 
из матичне књиге рођених – оригинал или овере-
на фотокопија, уверење о држављанству – ориги-
нал или оверена фотокопија, потврда да се не води 
кривични поступак и потврда о неосуђиваности – 
оригинал, не старији од 6 месеци) достављају се 
на наведену адресу Факултета. Контакт телефон: 
011/2620-186. Непотпуне пријеве неће бити узете 
у разматрање. Оглас траје до попуне радног места.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9

Професор српског језика
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог преко  
60 дана, са 95% радног времена

Педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 И 
129/2021) и услове предвиђене за рад на радом 
месту проф. српског језика и педагога школе који 
се тичу стручне спреме прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них срадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): 1) да 
има одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, односно стручног сарадни-
ка стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (ако има поло-
жен испит); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак: а) доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, б) потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или в) 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога – за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
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чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оригинал 
или оверену фотокопију извода из књиге рође-
них; оригинал или оверену фотокопију лекарског 
уверења о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци); пријаву на конкурс, са радном биогра-
фијом. Доказ о знању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Конкурсна комисија у року 
од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава врши ужи избор кандидата које упућује 
на предходну психолошку проверу способности 
коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштампа-
ни формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор проф. српског језика и педагога школе и 
са потребном документацијом доставља на адре-
су школе, у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за избор ____ (навести радно место за које 
се конкурише)” лично или путем поште. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
документа које нису оверене од стране надлежног 
органа. Достављена документација се не враћа. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 до 
14.00 часова преко телефона 011/3076-301.

АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@atuss.edu.rs, office@viser.edu.rs

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

1) Наставничко звање предавач 
за област Филолошке науке, ужа 

стручна област Енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; мора имати 
стечен назив магистра или специјалисте академ-
ских студија из научне, односно стручне области 
за коју се бира у звање, стечен на акредитова-
ном универзaтитету и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији, или еквивалентан 
научни, односно стручни назив из научне, однос-
но стручне области за коју се бира у звање стечен 
у иностранству, а који је признато у Републици 
Србији у складу са Законом о високом образовању 
и Законом о националном оквиру квалификација 
Републике Србије; мора испољавати способност за 
наставни рад, и то ако има педагошко искуство, 
кандидат мора имати позитивну оцену педагош-
ког рада у студентским анкетама које се односе на 
целокупни претходни изборни период, ако нема 
педагошко искуство, кандидат мора бити позитив-
но оцењен на приступном предавању, у складу 
са одговарајућим општим актом Академије; мора 
поседовати најмање три године радног искуства у 
настави са студентима у високом образовању или 
најмање пет година радног искуства на стручним 
пословима у области за коју се бира; мора имати 
постигнуте одговарајуће резултате у последњих 
пет година или у претходном изборном периоду 
(ако је раније већ биран у звање), а који се одно-
се на следеће: ако се ради о кандидату који се 
први пут бира у звање, у последњих пет година 

објављена два рада из категорије М51 или М52 из 
области за коју се бира у звање и два саопштења 
на међународним или домаћим научним скупо-
вима из области за коју се бира у звање, ако се 
ради о кандидату који се поново бира у звање, 
у претходном изборном периоду објављена два 
рада из категорије М51 или М52 из области за 
коју се бира у звање и у претходном изборном 
периоду објављена два саопштења на међународ-
ним или домаћим научним скуповима из области 
за коју се бира у звање; мора испуњавати и нај-
мање два од следећа три изборна услова: оства-
рен стручно-професионални допринос (утврђује се 
на основу поседовања најмање једне од следећих 
референци: руководилац или сарадник на истра-
живачким пројектима или на пројектима за потре-
бе привреде, иноватор, аутор / коаутор патента 
аутор / коаутор техничког унапређења, учешће у 
развоју нових производа или битних побољшања 
постојећих производа или нових технологија, 
софтверска решења, израда техничке документа-
ције као одговорно лице, експертиза, вештачење, 
учешће у комисијама за полагање стручних испи-
та, поседовање лиценце за обављање стручних 
послова, чланство у струковним организацијама), 
остварен допринос академској и широј заједници 
(утврђује се на основу поседовања најмање једне 
од следећих референци: ангажовање у национал-
ним или међународним истраживачким пројек-
тима или пројектима за унапређење наставе, 
ангажовање у националним или међународним 
научним или стручним организацијама, институ-
цијама од јавног значаја, културним или уметнич-
ким институцијама, председник или члан органа 
управљања, стручних органа, помоћник стручних 
органа или комисија, организација научних ску-
пова, уводна предавања на конференцијама и 
друга предавања по позиву, чланства у одборима 
међународних научних конференција и одборима 
научних друштава, руковођење или учествовање 
у ваннаставним активностима студената, међу-
народне и националне награде и признања, пру-
жање консултантских услуга заједници, сарадња 
са стручним заједницама, кластерима и коморама), 
остварена сарадња са другим високошколским 
институцијама у земљи и иностранству (утврђује 
се на основу поседовања најмање једне од сле-
дећих референци: учешће у реализацији пројека-
та са другим високошколским, научно-истражи-
вачким и институцијама културе или уметности у 
земљи или иностранству, учешће у реализацији 
студијског програма за стицање заједничке дипло-
ме, ангажовање у настави или комисијама на дру-
гим високошколским установама или научно-ис-
траживачким или уметничким институцијама у 
земљи или иностранству, гостовања и предавања 
по позиву у земљи или иностранству).

2) Сарадничко звање сарадник у 
настави за област Електротехничко 

и рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроенергетика

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови и подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном 
поступку: кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; мора имати 
завршене основне студије са просечном оценом 
најмање осам (8), на акредитованој високошкол-
ској установи и акредитованом студијском про-
граму; мора имати статус студента на мастер ака-
демским, или мастер струковним студијама, или 
на специјалиситичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама у науч-
ној или стручној области за коју се бира; мора 
испољавати способност за наставни рад, што се 
доказује: ако кандидат има педагошко искуство 
– мора имати позитивну оцену педагошког рада 
у студентским анкетама које се односе на прет-
ходни изборни период, ако кандидат нема педа-
гошко искуство – мора бити позитивно оцењен на 
приступном предавању, у складу са одговарајућим 
општим актом Академије; познавање софтверских 
алата MS Office (Word, Excel, Power Point).

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор у настав-
ничка, односно сарадничка звања и заснивање 
радног односа на радним местима у погледу 
којих је расписан овај конкурс, могу се поднети 
најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана 
објављивања овог конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Прија-
ве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак – петак) од 10 до 16 
часова, или послати путем поште, на адресу Висо-
ка школа електротехнике и рачунарства, Војво-
де Степе 283, Београд, 11010 Вождовац. Прија-
ве послате поштом морају стићи у Одсек Висока 
школа електротехнике и рачунарства до истека 
наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сма-
трати неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај кон-
курс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбачене. 
Лично задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.edu.rs, 
канцеларија 002, Војводе Степе 283 Вождовац, 
Београд. Пријава на овај конкурс мора обавезно 
да садржи: податке неопходне за идентифико-
вање наставничког, односно сарадничког звања 
(односно радног места) за које кандидат конкури-
ше, што подразумева обавезно навођење настав-
ничког, односно сарадничког звања за које се кон-
курише, области и уже стручне области; податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно дос-
тављају и следећи докази: уверење надлежног 
органа (МУП) о неосуђиваности за напред наве-
дена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању), не старије од месец дана. 
Уколико кандидату уверење о неосуђиваности 
не буде издато до затварања овог конкурса, кан-
дидати приликом пријаве на конкурс достављају 
потврду да су поднели захтев за издавање тог уве-
рења, док само уверење о неосуђиваности треба 
да доставе без одлагања, а морају га доставити 
најкасније до дана заснивања радног односа; ове-
рене фотокопије високошколских исправа о сте-
ченом степену потребног, односно одговарајућег 
високог образовања, који је прописан као услов 
за избор у наставничко, односно сарадничко 
звање за које се конкурише. Подносе се оверене 
фотокопије диплома са свих нивоа студија које је 
кандидат завршио; уверење високошколске уста-
нове о томе да кандидат има статус студента на 
одговарајућем нивоу студија, који је прописан 
као услов за избор у сарадничко звање за које 
се конкурише; извод из матичне књиге рођених 
(или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (или оверену фотокопију); радна биографија 
(CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе 
из биографије; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, одговарајући доказ да 
кандидат поседује позитивну оцену укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кандидат 
обављао досадашњи наставни, односно педагошки 
рад, резултати студентских анкета и слично); ако 
такви докази постоје, одговарајуће доказе о посе-
довању захтеваних референци, односно о поседо-
вању захтеваних стручних знања, вештина, однос-
но компетенција, односно о објављеним радовима, 
када је то наведено као услов (лиценце, сертифи-
кати, уверења, потврде и слично). Подаци о месту 
и дану када се очекује да ће започети провера 
оспособљености, знања и вештина, односно ком-
петенција кандидата у изборном поступку, ако се 
таква провера буде спроводила. Процена испуње-
ности општих и посебних услова за избор у звања 
у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз 
пријаву на конкурс и у складу са Правилником 
о избору и ангажовању наставника и сарадника 
Академије и општим актом Академије о приступ-
ном предавању. Провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата, ако 
се таква провера буде спроводила, може започети 
наредног дана од дана истека рока за подношење 
пријава на овај конкурс и обављаће се у просто-
ријама Одсека Висока школа електротехнике и 
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рачунарства, Војводе Степе 283, Београд. Канди-
дат који поднесе благовремену, уредну и потпуну 
пријаву на овај конкурс и за кога се, на основу 
доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, 
утврди да испуњава потребне услове за избор 
у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће 
бити обавештен о тачном времену и месту одржа-
вања провере оспособљености, поседовања тра-
жених знања и вештина, односно компетенција, 
уколико је потребно да се таква провера одржи.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”

11000 Београд, Високог Стевана 37

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана по 
основу избора за директора у другом 

изборном мандату

УСЛОВИ: 1. да кандидати поседују одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чл. 3 
тачком 6 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022, од 05.05.2022. године), и то 
подтачке: (1) дипломирани инжењер електротех-
нике, сви смерови енергетског одсека; (2) дипло-
мирани инжењер електронике, смер индустријске 
енергетике; (4) мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне академ-
ске студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на студијским програмима из области енер-
гетике; (5) мастер професор предметне наставе, 
претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства на студијс-
ким програмима из области енергетике / електрое-
нергетике; (6) мастер професор стручних предмета, 
претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства на свим сту-
дијским програмима области енергетике / електрое-
нергетике; Вежбе и наставу у блоку, може да изво-
ди и (7) струковни мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне 
струковне студије у области електротехнике и рачу-
нарства на студијским програмима из области енер-
гетике / електроенергетике; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. У 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) на конкурс се могу 
пријавити наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је стекао одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-

ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
и о непостојању дискриминаторног понашања из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (извод из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије не старије 
од шест месеци – оригинал или оверена фотоко-
пија); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ 
одговарајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (оригинал или оверена фотокопија) 
и кратку радну биографију. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, из члана 139 став 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, доставља се пре закључења уговора о 
раду. Благовременом пријавом се сматра пријава 
поднета у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор, избор се врши у складу са 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве доставити Секретаријату школе, на 
наведену адресу, лично или путем поште. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ”
11090 Београд, Видиковачки венац 73

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – 
др. закон, 6/20, 129/21): 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка с тим да студије првог степена морају бити 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-

них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
7) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
положен испит за директора установе. Уколико се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог закона, односно 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 настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у устано-
ви, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе; диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; уверење о положе-
ном испиту за лиценцу, стручном испиту за настав-
ника, односно стручног сарадника (дозволу за рад); 
потврду о раду у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); уверење из казнене евиденције у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује (уколико 
кандидат не поседује овај доказ дужан је да прило-
жи потврду школе да не поседује извештај); резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (достављају само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора 
установе); лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора којим се 
регулише статус изабраног директора; уверење о 
положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе); 
доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Сва потребна документација се под-
носи у оригиналу или овереним копијама. Пријава 
на конкурс, са доказима, подноси се препорученом 
пошиљком или лично на адресу школе, у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања кокурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у обзир за разматрање. 
Благовременом пријавом сматра се она пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Бла-
говременом пријавом сматраће се и пријава која је 
предата препорученом поштом, и тада се као дан 
пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљ-
ку. Када истек конкурсног рока за пријем пријава 
пада у недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан. Под пот-
пуном пријавом сматраће се она пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове конкурса.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВИТА”

11030 Београд, Удбинска 7
тел. 069/3173-753

Васпитач

Медицинска сестра – васпитач

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ” 
11250 Београд 

Стјепана Супанца 15

Наставник разредне наставе
на одређено време због замене  

одсутног запосленог преко 60 дана 
а најдуже до престанка мандата 

директора школе

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање – у 
складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи); 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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3) –5) овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете) доставити: писану биографију, овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена копија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), потврду 
– извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе (не старију од 1 месеца), овере-
ну копију доказа о положеном испиту за лицен-
цу или уверења о положеном стручном испиту 
очитану личну карту, доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандида-
та, Конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служ-
ба за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на адресу ОШ „Браћа 
Јерковић” Железник, 11250 Београд, Стјепана 
Супанца 15, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурс ___ (навести радно место за које 
се подноси пријава)”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну 
област Телекомуникације

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Енергетски претварачи и погони
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим акти-
ма Факултета. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима (био-
графија, списак научних радова и радови у елек-
тронској форми на CD-у, копија дипломе односно 
уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja 
уверењa о држављанству) доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса Архиви 
Факултета, Булевар краља Александра бр. 73. 

Асистент за ужу научну област 
Електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 
6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), подзаконским акти-
ма, условима предвиђеним општим актима Уни-
верзитета у Београду и општим актима Факулте-
та. Посебан услов: предмети уже научне области 
за које се тражи просечна оцена: Основи аналог-
не електронике, Основи дигиталне електронике, 
Наменски рачунарски системи, Системи у реалном 
времену и Интегрисани вишепроцесорски системи.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима (био-
графија, списак научних радова и радови у елек-
тронској форми на CD-у, копија дипломе односно 
уверења које важи до издавања дипломе са спис-
ком положених испита у току студија и копија уве-
рења о држављанству) доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, 
Булевар краља Александра 73. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању  
редовног професора за ужу  

научну област Механика
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме – научни степен доктора нау-
ка и други услови утврђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. 
закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Машинског факултета.

2) Наставник у звању 
 ванредног професора за уже 

научне области Механизација и 
Транспортно инжењерство  
– конструкције и логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме – научни степен доктора нау-
ка и други услови утврђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. 
закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Машинског факултета.

3) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Термомеханика

на одређено време од 5 година

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

4) Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област  

Опште машинске конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 сте-
пен стручне спреме и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентич-
но тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом Машин-
ског факултета.

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на кон-
курс (у три примерка), доставити у писаној форми 
(у једном примерку): биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о призна-
вању страних високошколских исправа о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о држављанству, 
списак радова и сепарате објављених радова и 
својеручно потписану изјаву о изворности која је 
у електронском облику доступна на линку: https: 
//www.mas.bg.ac.rs/fakultet/izbori-u-zvanja. Биогра-
фију и списак радова доставити и у електронском 
запису. Пријаве доставити на адресу: Машински 
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурсa.

ДВАНАЕСТА БЕОГРАДСКА 
ГИМНАЗИЈА 

11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 011/2460-361

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће високо 
образовање из члана 122, 123, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника те врсте школе, педагога или 
психолога; дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; обуку 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, које није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; које има држављанство Републи-
ке Србије; које зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
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уз пријаву подноси следеће доказе: 1) оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, за наставника гимназије, педагога или пси-
холога стечено у складу са одредбом члана 140 
Закона, став 1; 2) доказ о поседовању лиценце за 
рад; 3) доказ о радном стажу у трајању од осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 4) доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима; 
5) уверење да кандидат није осуђиван у складу 
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона, 
не старије од 6 месеци (извод из КЕ издаје МУП 
полицијска управа); 6) уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 7) ори-
гинал извода из матичне књиге рођених; 8) доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора Шко-
ле о оцени спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; 9) доказ да зна српски језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; 10) биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Доказе (ако их кандидат има) о својим 
стручним и организационим способностима. Дока-
зи се достављају у оригиналу или форми оверене 
копије, не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса. Кандидат ће бити позван на интер-
вју од стране конкурсне комисије, по завршетку 
рока за пријаву на конкурс. Пријаву на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном документа-
цијом, доставити лично или на адресу школе. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве се достављају са назнаком „Конкурс за 
директора – не отварај” на адресу XII београд-
ска гимназија, 11000 Београд, Војводе Степе 82. 
Ближа обавештења се могу добити у секретарија-
ту школе на телефон 011/2460-361. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”

11412 Јагњило, Улица учитељице Вуке бб.
тел. 060/4155-008

тел./факс: 011/8217-802
e-mail: osmmilos@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), у даљем 
тексту само Закон. За директора школе може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, за педа-
гога или психолога школе стеченог на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трандисциплинар-
не студије другог степена које комбинујуцелине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, (2) на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005 године; да има психичку, физичку и 
здравствену сопсобност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да има 
положен испит за директора установе; да има доз-
волу за рад (лиценцу) за наставника или струч-
ног сарадника; да има најмање осам годинарада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника; дозволу за рад, односно лиценцу за 
директора (пријава се неће сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року који пред-
виђа закон); оригинал потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог образовања; оригинал 
уверење да нијеосуђиван правоснажном пресудомза 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона (не старије од шест месеци); оригинал 
уверење из суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног привредног суда да кандидат није осуђиван за 
привредни преступ (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије не ста-
рију од 6 месеци); оригинал лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (не старије од шест 
месеци); фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора кандидата (извештај просвет-
ног саветника) за кандидате, који нису обављали 
дужност директора установе; фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у устано-
ви и оцену спољашњег вредновања уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе; радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, посредовању 
организационих способности и кратким прегладом 
програма рада за време мандата директора школе. 
Министар просвете науке и технолошког развоја 
врши избор директора школе у року од 30 дана 
од дана пријема документације, доноси решење о 
његовом именовању о чему школа обавештава кан-
дидате који су се пријавили на конкурс. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се на адресу 
школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор за директора школе”, лично или поштом 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће се узети у разматрање, као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 060/4155-
008 или тел/факс: 011/8217-802.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор  
за ужу научну област  

Науке безбедности за наставни 
предмет Основи безбедности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и 
заштите, односно доктор наука – науке безбед-
ности, VIII степен стручне спреме. Остали усло-
ви утврђени су одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 
67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. 

закон), 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-
7), Статута Факултета безбедности и других 
општих аката који прописују услове за стицање 
звања наставника Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област Науке 
безбедности за наставни предмет 
Просторно планирање и заштита

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и 
заштите, односно доктор наука – науке безбед-
ности, VIII степен стручне спреме. Остали усло-
ви утврђени су одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 
67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. 
закон), 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-
7), Статута Факултета безбедности и других 
општих аката који прописују услове за стицање 
звања наставника Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу  
научну област Науке безбедности за 

наставни предмет  
Корпоративна безбедност

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер или докторских студија 
из области наука безбедности који је сваки од 
претходних нивоа студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8). Остали услови утврђе-
ни су одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон и 73/2018) и Статутом Факул-
тета безбедности.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати подносе: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, списак науч-
них радова, као и радове. Пријаве кандидата са 
прилозима подносе се Универзитету у Београду – 
Факултету безбедности, Господара Вучића бр. 50, 
лично или путем поште, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Радник обезбеђења без оружја
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, ватрогасни техни-
чар или стручни испит заштите од пожара, уве-
рење о психофизичкој способности, уверење да 
није осуђиван за кривична дела против имовине 
и службене дужности, доказ да није под истрагом, 
лиценца за вршење основних послова службеника 
обезбеђења без оружја.

Чистачица
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: учесници конкурса приликом пријављи-
вања подносе пријаву на конкурс, диплому о завр-
шеној школи или студијама и радну биографију. 
Избор се врши према Правилнику о раду Факулте-
та драмских уметности у Београду.

ПУ „ВЕСЕЛА ПЛАНЕТА”
11030 Београд, Трговачка 32

тел. 064/2048-924
e-mail: veselaplaneta1@gmail.com

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; радно иску-
ство пожељно. Конатакт са послодавцем можете 
остварити позивом на број 064/2048-924, слањем 
радне биографије на имејл: veselaplaneta1@gmail.
com или поштом на адресу вртића.
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ППУ „ДЕЧИЈИ ЧАРОБНИ СВЕТ”
11030 Београд, Петра Лековића 24а

тел. 064/1340-400
e-mail: kontakt@decijicarobnisvet.rs

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске 
струке; радно искуство пожељно.

Учитељ / учитељица
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, по занимању 
наставник разредне наставе; радно искуство 
пожељно.

ОСТАЛО: контакт са послодавцем можете оства-
рити позивом на 064/1340-400 или слањем радне 
биографије на имејл: kontakt@decijicarobnisvet.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„MOJ MONTESSORI”

11000 Београд, Генерала Анрија 26
тел. 063/332-283

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен медицинске школе. Пробни рад 
од месец дана. Заинтересовани кандидати се могу 
јавити послодавцу лично или на контакт телефон: 
063/332-283.

БОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”

19320 Кладово, 22. септембар 54

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће више образо-
вање, односно вишу стручну спрему према чл. 140 
став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против против полне слободе, правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштичених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у закону 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да уз пријавни фор-
мулар (налази се на интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја) 
на конкурс поднесу следећа документа: диплому 
о стеченом вишем образовању, VI степен стручне 
спреме (оригинал или оверена фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), доказ о познавању срп-
ског језика, (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
за кривична дела под тачком 3 услова конкурса. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом достављају 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава, упућују на претходну проверу психолош-

ке способности за рад са децом, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се 
поднети лично или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана, од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон 019/801-706.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО МИТРОВИЋ”

32000 Чачак, Светогорска 44

1) Наставник разредне наставе
на одређено време а најдуже  

до повратка раднице  
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме (оба-
везно образовање из члана 140 ЗОСОВ за наве-
дено занимање). Кандидати треба да испуне и 
остале услове предвиђене ЗОСОВ („Службени 
гласник РС”, број 129/21) а то су: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 ЗОСОВ; да имају држављанство Републике 
Србије; да познају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

2) Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: први степен стручне спреме, завршена 
основна школа; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 ЗОСОВ; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе, доказ да се 
против кандидата не води истрага нити да је 
подигнута оптужница и да се не води кривични 
поступак пред судом (све то не старије од 6 месе-
ци), кратку биографију. Пријаву попунити на фор-
мулару за пријаву на конкурс која се налази на 
интернет страници Министарства просвете. Прија-
ве слати на горе наведену адресу. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”

35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

1) Стручни сарадник – библиотекар
на одређено време преко 60 дана, 

односно до повратка запосленог са 
функције директора школе

2) Помоћни радник – чистачица
на одређено време преко 60 дана, 
односно до повратка запосленог  

са неплаћеног одсуства а најдуже  
до 03.11.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 , 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то за радно 
место под редним бројем 1: да имају високо обра-
зовање у складу са чланом 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 

РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012-1, 15/2013-
9, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 
3/2017-12, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 
8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 
4/2021-1) стечено једно од звања прописаних 
Правилником, кандидати који су стекли академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер 
треба да имају завршене основне академске сту-
дије из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да нису осуђивани; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик. За радно место под редним бројем 2: 
завршена основна школа (Правилник о организа-
цији и систематизацији радних места у ОШ „Дес-
пот Стефан Високи” Деспотовац, деловодни број: 
636/2018-01 од 22.03.2018. године; 1382/2018-01 
од 21.06.2018. године).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву (пријавни формулар) потребно 
је да кандидат поднесе и следеће доказе: доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (за 
радно место под редним бројем 1 дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; за рад-
но место под 2 оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи); за радно место под 
1 кандидат који има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду / уверење (оверену фото-
копију) високошколске установе о броју остваре-
них бодова, односно положеном стручом испиту 
(оверена фотокопија); потврду да није осуђиван 
(издаје СУП) правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена базусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење о држављанству 
Републике Србије (оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказ кандидат доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском јези-
ку); радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а након извршеног избора 
кандидата. Кандидати који испуњавају услове и 
уђу у ужи избор, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Са канди-
датима 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 обавиће 
разговор. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе од стране 
конкурсне комисије. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу школе са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос на одређено време за радно место 
____ (навести радно место за које се конкурише)”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не Законом о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
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27/18 – др. закони, 10/19, 6/20, 129/21). Дужност 
директора школе може да обавља лице: које има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
средње стручне школе за подручја рада: еконо-
мија, право, администрација, трговина, туризам и 
угоститељство, за педагога и психолога, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинује целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (услов је прописан чланом 122 став 5, 
чланом 139 став 1 тачка 1, чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања); које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (услов 
је прописан чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања); које 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (услов је прописан чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); које има држављанство Репу-
блике Србије (услов је прописан чланом 139 став 
1 тачка 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања); које зна српски језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад (услов је про-
писан чланом 139 став 1 тачка 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); које има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника 
– педагога и психолога (услов је прописан чла-
ном 122 став 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); које има обуку и положен 
испит за директора установе; изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност; директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана ступања 
на дужност престаје дужност директора (услов је 
прописан чланом 122 став 5, 9 и 10 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); које има 
најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (услов је прописан чланом 
122 став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење надлежне поли-
цијске управе да није правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање у поступку 
и на начин прописан законом (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса); ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кан-
дидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику); оверену копију дозволе 
за рад наставника и стручног сарадника – педа-
гога и психолога; оригинал или оверену копију 
доказа да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (пријава уз коју није достављен 
овај доказ неће се сматрати непотпуном); потврду 
о дужини рада (најмање осам година) у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након 

стеченог одговарајућег образовања; оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 30 дана); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора и оцену спољашњег вред-
новања (овај доказ доставља кандидат који је 
претходно обављао дужност директора установе 
и уколико је било надзора); доказ (оригинал или 
оверена копија) о стеченом звању према пропи-
сима из области образовања (пријава уз коју није 
достављен овај доказ неће се сматрати непотпу-
ном); пријавни формулар за пријаву на конкурс 
скинут са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; биографију 
(са прегледом стручног усавршавања, кретања у 
служби). Лекарско уверење надлежне здравстве-
не установе (да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима) 
доставља кандидат који решењем министра про-
свете, науке и технолошког развоја буде имено-
ван за директора. Лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за избор директора”. Ближе информације 
могу се добити на тел. 035/570-877.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/563-930

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 
2) Закона о основама система образовања и вас-
питања – одговарајуће високо образовање стече-
но: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. год. и одговарајуће образовање 
у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 8 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022 
и 6/2022): професор физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физике и 
основе технике, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани физи-
чар за примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар 
истраживач, дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани педагог за физику и општетехнич-
ко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике – информати-
ке, дипломирани физичар – медицинска физика, 
дипломирани професор физике – мастер, дипло-
мирани физичар – мастер, мастер физичар, мас-
тер професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар – мастер физике – метео-
рологије, дипломирани физичар – мастер физи-
ке – астрономије, дипломирани физичар – мастер 

медицинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор физи-
ке-информатике, мастер, дипломирани физичар – 
професор физике – мастер, дипломирани физичар 
– теоријска и експериментална физика – мастер, 
дипломирани физичар – примењена и компјутер-
ска физика – мастер, дипломирани физичар – при-
мењена физика и информатика – мастер, дипло-
мирани физичар – професор физике и основа 
технике за основну школу – мастер, дипломирани 
физичар – професор физике и хемије за основну 
школу – мастер; мастер професор математике и 
физике; мастер професор информатике и физике; 
дипломирани физичар – информатичар; мастер 
професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике. 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 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс, достави следећу документацију: попуњен и 
одштампан пријавни формулар, који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; биографију 
са радном биографијом; оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела (не старије од шест месеци); ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених (не старије од шест месеци); 
доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање 
није стекао на српском језику); лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима) доставља кандидат, 
који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, достављају се лич-
но или поштом у затвореним ковертама, на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс – за радно место 
наставник физике”.

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб.

тел. 035/8223-214

Поновљени оглас

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2022/2023. године, односно до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду као и посебне 
услове прописане члановима 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/19 и 6/20). Кандидат треба да: има одгова-
рајуће образовање, IV степен стручне спреме и 
уводну обуку према Правилнику о педагошком 
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асистенту и андрагошком асистент („Службени 
гласник РС“бр.87/19); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца,као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштањеи злостављање мало-
летног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања); да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик; да поседује знање ром-
ског језика и да поседује сертификат о завршеном 
уводном модулу обуке за педагошког асистента 
издат од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (завршни уводни модул обуке 
за педагошког асистента).

ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар преу-
зет са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја треба да достави: уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању (за радно место педагошког 
асистента и сертификат о завршеном уводном 
моделу (обуци) за педагошког асистента) – ори-
гинал или оверену фотокопију и оверену фото-
копију уверења о познавању ромског језика); 
доказ надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у Школи (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи); радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема разултата 
психолошке процене способности за рад са учени-
цима и обавља разговор са кандидатима са лис-
те. Комисија доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
или предати лично, са назнаком „За конкурс”. У 
пријави обавезно назначити за које радно место се 
конкурише. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефона 
035/8223-214. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

КИКИНДА

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/817-177

Наставник за извођење теорије и 
вежби из наставе здравствена нега

на српском и мађарском  
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
треба да: 1. има одговарајуће образовање по Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 4/2022) члану 4 тачка 23) 
подтачка 1); 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. има држављанство Ребули-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (мађарски језик). 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и поверавају 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. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о држављанству Републике Србије 
уверење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
уверење о некажњавању; доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (кад 
се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине тј. мађарски језик). Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети разматрање. Пријаве треба посла-
ти на адресу: Сента 24400, Главни трг 12. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе: Петровић Сенке, тел. 024/817-177.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-751

Наставник музичке културе и хора
на српском наставном језику  

и на мађарском наставном језику,  
са 60% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: 1. да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-

питања и чланом 2 став 1 тачка 16 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022); 2. да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о неос-
уђиваности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене еви-
денције МУП-а не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (мађарски језик); 
попуњен пријавни формулар који је прописан од 
стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и налази се на сајту Министар-
ства. Копије морају бити оверене. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба да 
достави школи пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима слати на адресу: Сенћан-
ска гимназија, Сента, Главни трг 12. Сва оба-
вештења могу се добити на телефон: 024/811-751.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43

тел. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Медицинска сестра општег смера
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средње обра-
зовање у наведеном образовању.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати треба да: поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; поседују држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Рок за пријављивања на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у часопису „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурсна документација ће се доставља-
ти у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 
за избор медицинске сестре општег смера”, или 
„За конкурс за избор спремачице”. Кандидати су 
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дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије. Уз одштампани пријавни 
формулар кандидати треба да приложе: радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ; диплому о стеченом образовању односно 
уверење о стеченом образовању за радно место 
медицинска сестра општег смера; за радно место 
спремачица сведочанство о завршетку основног 
образовања; уверење о некажњавању из МУП-а 
не старије од 6 месеци; уверење из суда да се про-
тив лица не води кривични поступак и да против 
лица није покренута истрага за кривична дела; 
уверење о држављанству Р Србије, не старије од 
шест месеци; извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати достављају документа у овереној фото-
копији. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом при-
бавља се пре закључивања уговора о раду. Лекар-
ско уверење кандидати ће доставити накнадно. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавне формуларе са доказима о испуњености 
услова треба доставити путем поште или лично на 
адресу: Предшколска установа „Драгољуб Удиц-
ки”, 23300 Кикинда, Доситејева број 43.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕДИНСТВО”

Ракош, са привременим седиштем у Црколезу

Наставник географије
са 31,25% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

односно до повратка са функције 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, стечено: а) на студијама 
другог степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије и то студије другог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета – студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких нау-
ка; б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год.; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 3 овог 
конкурса под 1) и 3) – саставни су део пријаве за 
конкурс и подносе се у види оверених фотокопија, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи најкас-

није у року 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену споспобности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија, у року од 
осам дана од дана објављеног разговора са канди-
датима. Пријавни формулар и потребну докумен-
тацију треба послати на адресу школе: ОШ „Једин-
ство”, Ракош са привременим седиштем у Црколезу, 
38334 Исток, Косово и Метохија, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на тел: 065/4726-751.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Племетина

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за директора 
може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 тач-
ка 1 и 2 овог закона и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ 
за наставника основне школе, за педагога или 
психолога, 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагоских наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу); 3. да има положен 
испит за директора установе (кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од ступања на дужност); 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
има најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и цваспитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 6. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 7. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, 8. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и слос-
тављање малолетно лица или родоскрвљење, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривчно дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против говечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; 9. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидат доставља: одштампан, попуњен и пот-
писан пријавни формулар са званичне интернет 
странице МПНТР (https:/www.mpn.gov.rs); радну 
биографијуса личним подацима, као и подацима 
о кретању у служби или радном месту; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, уз мастер диплому прилаже се 
диплома основних студија у оригиналу или овере-
ној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, онос-
но стручном испиту; потврду да има најмањке 8 
година рада у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал или оверена фотокопија); лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије не старије од 

6 месеци од дана издавања (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетно лица или родоскрвљење, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривчно дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против говечности и других добара заштићених 
међународним правом не старије од 6 месеци од 
дана издавања (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га кандидат поседује, у супротно потребно 
је доставити потврде да није вршен стручно-пе-
дагошки надзор у раду кандидата, издат од свих 
установа у којима је кандидат радио; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе 
– извештај Министарства просвете (достављају 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора школе) у супротном је потребно доста-
вити потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; лицен-
цу за директора школе у оригиналу или овереној 
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за 
директора школе); доказ о знању српског језика 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; предлог 
мера, организације и начина руковођења школом 
које би спровео као директор. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност.Изузетно ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност 
директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140, став 3 
овог закона за наставника те врсте школе, однос-
но лице са стеченим високимобразовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или са вишим 
образовањем, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља на адресу 
школе: Основна школа „Свети Сава”, Племетина, 
нема улице бб.у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора „, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије документа које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријављени кандидати 
писмено ће бити обавештени о именовању дирек-
тора у складу са законом. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кандида-
тима. Сва потребна обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на тел.028/467-784. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”
Аранђеловац

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са функције 

помоћника директора,  
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

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

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос пред-
виђени су чланом 139 и 155 став 1 и 2 тачка 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018,10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: дa кан-
дидат има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
као и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основноj школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 3/2021 и 4/2021); уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица , запуштање и злос-
тављање малолелетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање – документ 
се прибавља из казнене евиденције МУП-а; уве-
рење о држављанству РС; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености овог услова у обавези су да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Уз попуњен пријав-
ни формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно 
је поднети следећа документа; кратку биографију, 
диплому о стеченом образовању, држављанство 
Републике Србије (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 
шест месеци) извод из казнене евиденције МУП-а 
РС (не старије од шест месеци). Доказ о психич-
кој,физичкој и здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије 
документа,оне морају бити оверене. Пријаве за 
пријем у радни однос са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „ 
Послови” Националне службе за запошљавање на 
адресу: ОШ „Милан Илић Чича”, 34300 Аранђело-
вац, Књаза Милоша 88, са назнаком „За конкурс – 
наставник разредне наставе”. Контакт телефонх у 
школи:711-515 локал 13. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање.

ПУ „МАШТАЛИЦА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 140/2

тел. 060/4433-000

Васпитач/ица
УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописа-
них Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 

24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/21) и 
то: да има одговарајуће образовање: образовање 
за васпитача стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије) и 
специјалистичке струковне студије по прописима 
који су уређивали високо образовање у периоду 
од 10септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, да 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 излостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), испуњава 
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: да има средње 
образовање у трајању од 4 године; средња меди-
цинска школа васпитачки смер; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање излостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад.

Сервирка
УСЛОВИ: Одговарајуће средње образовање четвр-
тог степена; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, да 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 излостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати тре-
ба да доставе: биографију оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и закривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издата од надлежног МУП-а, ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена-
копија, не старија од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат зна српски језик на којем се 
остварујеобразовно-васпитни рад доставља канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику; доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или поштом, са назнаком „За кон-
курс ____ (са назнаком на које радно место канди-
дат подноси пријаву) – не отварати”, на горе наве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ”
34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174

тел. 034/510-149

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да кандидат има одговарајуће образовање, 
и то: професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар – информатичар; дипломирани мате-
матичар – професор математике; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
математике – теоријско усмерење; професор мате-
матике – теоријски смер; професор математике и 
рачунарства; професор информатике – математике; 
професор хемије – математике; професор геогра-
фије – математике, претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положе-
ним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије); професор физике – математике; 
професор биологије – математике; дипломирани 
математичар – астроном; дипломирани математи-
чар – теоријска математика; дипломирани мате-
матичар – примењена математика; дипломирани 
математичар – математика финансија; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије); дипломирани информати-
чар; дипломирани професор математике – мастер; 
дипломирани математичар – мастер; мастер 
математичар; мастер професор математике; мас-
тер математичар – професор математике; мастер 
инжењер примењене математике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен пријавни формулар који 
се налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; диплому о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС 
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(издат после објављивања конкурса); уверење из 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак (издато после објављивања кон-
курса); извод из матичне књиге рођених. Сва доку-
мента прилажу се у оригиналу или овереном пре-
пису. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности прибавља кандидат који буде изабран, 
пре закључења о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са траженом документа-
цијом се подносе на адресу школе са назнаком „За 
конкурс – наставник математике – замена”.

КРАЉЕВО

ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
Краљево, Карађорђева 178

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
запосленог одсутног преко 60 дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 
95/2018 – аутентично тумачење) кандидат треба да 
испуњава услове прописан чл. 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 6/2020 и 129/2021). Кандидат тре-
ба и 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 и 142 Законао основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања настаника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изечену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу сазаконом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар (нала-
зи се на сајту Министарства просвете), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају установи. Доказ о испуњености 
услова из тачка 1, 3, 4, и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати поред биографије треба да приложе 
(у оригиналу или оверене копије, не старије од 6 
месеци): диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности. Пријаве слати, на наведену 
адресу школе ОШ „Чибуковачки партизани”, 36000 
Краљево, Карађорђева 178, са назнаком „За кон-
курс – наставник хемије” у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С12/1
тел. 016/254-245

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Одговарајуће средње образовање 
здравствене струке у трајању од четири године. 

Посебни услови: поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених у члану 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и др. закон – даље: Закон 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: да има држављанство РС; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: потписану биографију (ЦВ); оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оригинал / оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; оригинал / оверену копију уверења 
о неосуђиваности за дела из члана 139; доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад уколико је неопходан. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
врши Национална служба за запошљавање. Наве-
дена документа не смеју бити старија од 6 месе-
ци, а приложене фотокопије морају бити оверене 
од стране надлежног органа као доказ да су верне 
оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја слати на адресу ПУ „Вукица Митровић”, Леско-
вац, Масариков трг С-12/1, или лично у Установу 
радним данима од 8 до 14 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
За ближе информације о конкурсу обратити се 
Правној служби на телефон 016/255-366.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ”

16211 Губеревац
тел. 064/9576-303

Наставник разредне наставе
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 лице под условима прописаним чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно високо образовање стечено на: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, под 
условом да су завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; степен и врста образо-
вања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи за за наставника мате-
матике; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду 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.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеном високом образовању (уколико је кандидат 
стекао образовање по прописима који важе после 
10. септембра 2005. године доставља оверену 
фотокопију дипломе основних студија и оверену 
фотокопију дипломе мастер студија); извод из каз-
нене евиденције полицијске управе, као доказ о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођењех (оригинал са холограмом или овере-
на фотокопија); потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (достављају само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику); крат-
ку биографију – ЦВ. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарствапросвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним 
формуларом доставља школи лично или поштом 
на адресу Основна школа” Бора Станковић”, 16211 
Губеревац, са назнаком „За конкурс” у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
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 основама сис-
тема 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 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступка, 
о чему ће бити обавештени на бројеве телефона 
или мејл адресе које су навели у својим пријава-
ма. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и 
ученицима и обавља разговор са кандидатима са 
листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама ОШ „Бора Станковић” у Губеревцу, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на бројеве телефона или мејл адресе 
које су навели у својим пријавама. Конкурсна коми-
сија сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Директор доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе понедељком и средом 
од 09 до 13 часова на телефон: 064/9576-303.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ”

Шишава
тел. 016/875-977

e-mail: ossisava@gmail.com

Наставник предметне наставе 
географија

са 35% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (боловање)

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

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 7.1 ССС. Кандидати треба да испуња-
вају услове у складу са чл. 139 и чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 
и 1/2022, и то: 
1. одговарајуће високо образовање: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. год.; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. знање српског језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: пријавни формулар Министарства про-
свете (формулар се може преузети са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: 
htp: //www.mpn.gov.rs; радну биографију / CV 
(необавезно); ригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању ако 
није издата диплома (основне студије и мастер 
акадамске студије); оригинал или оверене копије 
уверења о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(извод из казнене евиденције МУП-а РС); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способноста за рад са децом и ученицима, изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи поштом или лично на адресу: ОШ „Браћа 
Миленковић” Шишава, општина Власотинце у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати који испуњавају све услове конкурса у 
року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Уколико је 
већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на 

овај конкурс), кандидат ће у пријави назаначити 
када и где је извршена. Решење о избору канди-
дата доноси директор школе, у року од осам дана 
од дана када конкурсна комисија достави образ-
ложену листу кандидата. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
радним даном од 10 до 12 часова и на телефон: 
016/875-977.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб.
тел. 016/234-612

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време, до повратка 
запослене са трудничког – породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и члана 140 став 1) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 129/21) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада електротехника („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 27/2022); да има 
одговарајуће високо образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна српски језик на којем се 
остварује васпитно образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи потребну документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми као доказ да има одговарајуће образовање или 
уверење о стеченом образовању (ако диплома 
није уручена) не старије од 6 месеци; кандидати 
који су високо образовање стекли након 10. сеп-
тембра 2005 године подносе оверену фотокопију 
дипломе основних и мастер студија; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству као 
доказ да имају држављанство РС (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека кон-
курса); доказ о знању српског језика, осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику или су положили испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће школске установе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор у складу са Законом. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали услове 
конкурса у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из прет-
ходног става, сачињава образложену листу свих 

кандидата који испуњавају услове и достављају 
је директору. Директор доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе наведеној у наслову 
конкрса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
путем телефона 016/234-612.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац, Вука Караџића 1

тел./факс: 016/782-206
e-mail: osbrestovac00703@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, место рада 
издвојено одељење школе у Међи

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022), и то: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 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); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: попуњени пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; радна биографија / ЦВ; ове-
рена фотокопија дипломе којом се потврђује 
одговарајуће образовање; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија доказа да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
из које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа МУП-а РС (не старије од  
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6 месеци); потврда да за кандидата није, у скла-
ду чланом 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања утврђено дис-
криминаторно понашање коју издаје Повереник 
за заштиту равноправности и доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговорајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Достављени подаци 
биће обрађивани у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 
87/2018), у сврху обраде података у конкурсном 
поступку. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Напомена: Неблаговреме-
не, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у ори-
гиналу или овереној фотокопији неће бити раз-
матране од стране конкурсне комисије. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати, који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, се у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна сужба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака, о чему ће бити обавештени путем 
контакт телефона или мејл адреса које су навели 
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за прије 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са канди-
датима са листе. Разговор са кандидатима ће се 
обавитит у просторијама Основно школе „Бранко 
Радичевић” Брестовац, Вука Караџића 1, о чему 
ће кандидати битни накнадно обавештени путем 
контакт телефона или мејл адреса које су навели 
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Национлне службе 
за запошљавење „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна школа 
„Бранко Радичевић”, Вука Караџића број 1, 16253 
Брестовац или у просторијама секретаријата шко-
ле. Контакт телефон 016/782-206.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

16231 Турековац
тел. 016/79-672

Оглас објављен 19.10.2022 године, у публикацији 
„Послови”, поништава се у целости.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за директора 
може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 
1 и 2, овог закона и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ 
за наставника основне школе, за педагога или 
психолога, 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-

дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2. да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 3. да 
има положен испит за директора установе (канди-
дат који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од ступања 
на дужност); 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 6. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 7. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, 8. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвљење, 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; 9. да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 10. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице МПНТР (htp:/www.mpn.
gov.rs); радну биографију са личним подацима, 
као и подацима о кретању у служби или радном 
месту; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању, уз мастер дипло-
му прилаже се диплома основних студија у ори-
гиналу или овереној фотокопији; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
да има најмање 8 година рада у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци од дана издавања 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
не старије од 6 месеци од дана издавања (ори-
гинал или оверена фотокопија); оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак: а) доношењем наредбе о покретању истраге; 
б) потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага; в) доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога, за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га кандидат поседује, у супротном потребно 
је доставити потврде да није вршен стручно-пе-

дагошки надзор у раду кандидата, издат од свих 
установа у којима је кандидат радио; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе 
– извештај Министарства просвете (достављају 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора школе) у супротном је потребно доста-
вити потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно-педагошки надзор школе; лицен-
цу за директора школе у оригиналу или овереној 
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за 
директора школе); доказ о знању српског језика 
доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; предлог 
мера, организације и начина руковођења школом 
које би спровео као директор. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3. овог закона за наставника те врсте школе, 
односно лице са стеченим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или са 
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и потребном документацијом доставља 
на адресу школе, у затвореној коверти, са назна-
ком „Пријава на конкурс за директора”, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријављени канди-
дати писмено ће бити обавештени о именовању 
директора у складу са законом. Пријаве на конкурс 
и достављена документација се не враћају канди-
датима. Сва потребна обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на тел. 015/7882-128.

НИШ

ОШ „ДОБРИЛА СТАНКОВИЋ”
18360 Сврљиг, Радетова 25

Наставник математике
на одређено време ради  

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

у Сврљигу и издвојеном  
осморазредном одељењу у Гушевцу

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос 
може да се пријави кандидат под условима про-
писаним Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21): да има 
стечено одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 6/20 и 129/21); 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
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високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 
10/22 и 15/22) и то: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор 
информатике – математике, дипломирани мате-
матичар – астроном, дипломирани математичар 
– примењена математика, дипломирани матема-
тичар – математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике – мастер, дипломира-
ни математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар 
– професор математике, дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер 
професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике – мастер, дипломира-
ни математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар – 
професор математике, дипломирани математичар 
– теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије – математике, профе-
сор географије – математике, професор физике 
– математике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, про-
фесор математике – теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани мате-
матичар – механичар, мастер професор предметне 
наставе, мастер математичар – професор матема-
тике. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (прибавља се пре закључења угово-
ра о раду); да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца; као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(прибавља установа по службеној дужности); да 
има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства про-
свете) доставити: радну биографију; диплому о 
стеченом образовању или уверење о дипломи-
рању, у оригиналу или овереној фотокопији са 
исправом којом се доказује да је кандидат стекао 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит – испит за 

лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о 
држављанству, у оригиналу или овереној фотоко-
пији; оригинал или оверену фотокопију доказа о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом (лекарско уверење). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати се у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем имејла или бројева телефона које су навели 
у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидатима 
са листе. Разговор са кандидатима комисија ће 
обавити у просторијама школе „Добрила Стамбо-
лић” у Сврљигу, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени. Након обављеног 
разговора Комисија 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 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од дана достављања образло-
жене листе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Пријаве слати на адресу: ОШ „Добрила 
Стамболић” Сврљиг, Радетова 25, 18360 Сврљиг 
или непосредно у школи, радним данима од 7 до 
14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара број телефона: 018/821-002.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: да лице има најмање средње стручно 
образовање, савладан програм обуке за педагош-
ког асистента и познавање ромског језика; да лице 
има психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмње 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; да лице има држављанство Репу-
блике Србије; да лице зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, односно српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају установи. Уз пријавни формулар 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом се доказује испуњеност прописа-
них услова из члана 2 тачке 1), 3), 4) и 5) Одлуке, 
у оригиналу или оверене преписе, односно фотоко-
пије, и то: диплому о стеченом образовању; серти-
фикат издат од стране надлежног Министарства о 
завршеној уводној обуци за педагошког асистента; 
доказ о познавању ромског језика; уверење о нео-

суђиваности издато од надлежног органа МУП-а; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Пријаве слати на адресу ОШ 
„Радоје Домановић” Ниш, Генерала Милојка Лешја-
нина 49/а. Лице за контакт – Душан Вељковић, 
секретар школе, телефон: 018/254-066.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинар-
не 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 образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога или психолога. Лице из 
става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из чл. 140 ст. 3 овог закона 
за наставника основне школе) високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од 3 године или вишим 
образовањем), дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) за наставника, 
педагога или психолога; најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, изузетно 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, ако се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим образовањем 
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има обуку и положен испит 
за директора установе (могу конкурисати и канди-
дати који немају положен испит за директора шко-
ле; кандидат који нема положен испит за директора 
школе, а буде изабран за директора школе дужан 
је да испит положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), уколико се на конкурс јавља 
лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања; 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; (прибавља 
се пре закључења Уговора о раду); неосуђиваност 
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 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности или других добара 
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заштићених мађународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се дипломом о стеченом обра-
зовању). 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. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених-искључиво на 
новом обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); лекарско уверење за поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
– прибавља се пре закључења Уговора; уверење 
Полицијске управе о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности или других добара 
заштићених мађународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ мора бити издат након објављивања конкур-
са); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања – (само 
за кандидата који је претходно обављао дужност 
директора установе); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Пријаве слати на адресу: Основна 
школа” Љупче Николић”, Алексинац, ул. Тихомира 
Ђорђевића 10, 18220 Алексинац, са назнаком „Кон-
курсној комисији”. Кандидати учесници конкурса 
ће бити позвани на интервју од стране конкурсне 
комисије, а по завршетку рока за пријављивање 
на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код председника конкурсне комисије на број 
телефона: 018/800-109.

НОВИ ПАЗАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163

тел. 020/318-198

Оглас објављен 16.11.2022. године, у публикацији 
„Послови” (број 1014), поништава се у целости.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР

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

Наставник економске групе 
предмета за предмете основи 

банкарског пословања са 
евиденцијом (са 20% радног 

времена); менаџмент (са 10% 
радног времена); рачуноводство у 
трговини (са 20% радног времена)

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

именованог на функцију  
помоћника директора,  

најдуже до 31.08.2023. године

Наставник рачунарства и 
информатике

са 50% радног времена, на одређено 
врме ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, именованог на функцију 

помоћника директора најдуже до 
31.08.2023. године

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве услове из члана 139 Зкона о основма система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 – дру-
ги закон, 6/20 и 129/21): 1. да има одговорајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закон, 
10/19, 27/18 – други закон, 6/20 и 129/21), као и 
степен и врсту образовања Правилнику о врсти и 
степену образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада економија, право и администра-
ција („Службени гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016 , 
2/2017, 1/19, 9/19 и 4/22) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18 и 7/2019, 2/20 и 
4/22); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (образовно васпитни рад 
се изводи на српском језику и босанском језику). 
Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: диплому о завршеном одговарајућем 
високом образовању (оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверење о завршеним основ-
ним академским и мастер студијама); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија; извод из матичне књиге 
рођених – не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија; знање српског језика однос-
но босанског језика кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем на 
наведеним језицима или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програму високош-
колске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат доказује 
уверењем из казнене евиденције да није осуђиван 
издато од МУП-а РС и уверењем надлежног суда 
РС, да није покренут кривични поступак и истра-
га не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс (оригинал или оверена фото-
копија); оригинал или оверену копију потврде 
Повереника за заштиту равноправности да за кан-
дидата није утврђено дискриминаторно понона-
шање (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс) захтев за издавање потврде 
учесник конкурса подноси Поверенику за зашти-
ту родне равноправности у слободној форми на 
имејл: povernik@ravnopravnost.gov.rs или поштом 
на адресу Повереник за заштиту родне равнопра-
вости, Булевар краља Александра 84 Београд, са 
назнаком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ 

и адресе учесника конкурса на који се доставља 
потврда, затев мора бити својеручно потписан. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прибавља кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну 
документацију, заинтересовани кандидати могу 
доставити лично или поштом на адресу: Економ-
ско-трговинска школа у Новом Пазару, 36300 Нови 
Пазар, Улица 28. новембар број 163. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити у скретаријату 
школе на број тел. 020/318-198.

НОВИ СА Д

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка

Академика Милана Курепе 10

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељенским 

старешинством – наставник 
хармонике

са 50% радног времена,  
на одређено време замена одсутног 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: услови по Правилнику: дипломирани 
музичар, усмерење акордеониста; дипломирани 
музичар, акордеониста; академски музичар акор-
деониста; мастер музички уметник, професиона-
лан статус – акордеониста / хармоникаш; дипло-
мирани музичар-бајаниста. Образовно-васпитни 
рад у школи се остварује на српском језику. Поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и вас-
питања, у складу са чл. 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 8/13, 2/17, 9/19 и 1/20), односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање у складу са горе 
наведеним правилником; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају у оригиналу или овереном препису / 
фотокопији од стране јавног бележника следећу 
документацију: биографију (ЦВ), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству; доказ о 
неосуђиваности прибављено од надлежног орга-
на МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (уверење уко-
лико диплома није издата, диплому са додатком 
дипломи, а за кандидате који су стекли одгова-
рајуће високо образовање од 10. септембра 2005. 
године и доказ о стеченом високом образовању 
1. степена); доказ о знању српског језика подно-
си кандидат који средње, више или високо обра-
зовање није стекао на српском језику, издат од 
одговарајуће високошколске установе. Конкурсна 
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комисија коју именује директор утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос упућују се у року од осам 
дана на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. О датуму провере психофизич-
ких способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од дана достављања образложене лис-
те. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у пубикацији „Посло-
ви”. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат по коначности одлуке о избору кандидата, а 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и 
траженом документацијом слати на горе наведену 
адресу или доставити лично у секретаријату шко-
ле. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон: 021/752-287.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА 

И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Асистент за ужу област Основне 
научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, група 
предмета Ритмичка гимнастика и 

плесови
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Уписане докторске студије или ака-
демски назив магистра наука и прихваћена тема 
докторске дисертације са завршеним претходним 
нивоима студија са укупном просечном оценом 
најмање 8 (осам). Кандидат треба да испуњава 
услове који су предвиђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17) и 
Статутом Факултета спорта и физичког васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, доказе о испуњености услова 
из конкурса (оверену копију дипломе Факултета 
спорта и физичког васпитања, оверену копију 
дипломе о завршеним мастер студијама или 
дипломе о стеченом академском називу магистра 
наука и потврду о уписаним докторским студија-
ма или потврду о прихватању теме докторске 
дисертације на Факултету спорта и физичког вас-
питања), и доказ о неосуђиваности (МУП). Прија-
ве са документацијом подносе се општој служби 
Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду, Ловћенска 16. Рок за пријављивање: 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Контакт телефон: 021/450-188 локал 124.

ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ”
21300 Беочин, Доситеја Обрадовића 4а

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста или средње образо-
вање; дозвола за рад (лиценца/обавеза полагања 
испита за лиценцу). Кандидат треба да испуњава 

и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 
5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) 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 злостаљање малолетног лица 
или родоскрнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела проив 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 скла-
ду 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 (српски језик). Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 
3, 4 и 5 наведеног члана, саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 наведе-
ног члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом, коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе 
(сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству 
не старије од шест месеци, оригинал или фото-
копија оверена; уверење полицијске управе, не 
старије од шест месеци, да лице није осуђивано 
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 злостаљање малолетног лица или 
родоскрнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштичених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора 
бити оверена. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ПУ „ДЕТИЊСТВО”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

тел. 021/832-894

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачунодствене послове
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005... 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба 
да испуњава и услове прописане чл. 139 и чла-
ном 154 став 1 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и да има одговарајуће обра-
зовање: високо образовање економске струке и 
то: 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 студијама у трајању од нај-

мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у складу 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021). Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави: биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (издато од надлежног 
МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија, не старија од 6 месеци). Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Детињство”, 21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а, са 
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Остале информације могу се добити на 
број телефона: 021/832-894.

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ”
21422 Младеново

Педагог школе
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене  
са породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене у чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), као и услове у погледу стручне спре-
ме предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/18, 
2/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву доставља: уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој спреми и доказ о неосуђиваности. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима и децом се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаве је 
15 дана. Кандидати попуњавају формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи. Пријаве слати на 
адресу школе или предати лично, сваког радног 
дана од 8-12 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва следеће услове прописане чл. 122, 139 и чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1. да има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
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акдемске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајуће предмете, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдициплинарне студије другог степе-
на који комбинује целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да у 
року од две године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит у складу са условима 
прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019); 3. да има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 4. да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, као и да против кандидата није покрену-
та истрага нити подигнута оптужница 7. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности 8. да има 
држављанство Републике Србије; 9. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: оригинал или оверен препис однос-
но фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оригинал или оверен препис односно фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених не старије од 6 месеци – оригинал, 
или оверена фотокопија); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења привредног суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 
6 месеци); потврду о радном искуству, односно 
потврду надлежне установе да кандидат има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања (оригинал или оверена фото-
копија); уверење да кандидат није осуђиван пра-
виснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење о неосуђи-
ваности – основни суд, уверење о некажњавању 
– МУП и потврда да није утврђено дискримина-
торно понашање – Повереник за заштиту равноп-
равности); доказ да зна српски језик (уколико је 
кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања на српском језику, сматра се 
да је достављањем доказа о образовању доставио 
и доказ да зна српски језик (кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику, доставља 
потврду одговарајуће високошколске установе да 
је положио испит из српског језика у оригиналу 
или оверена фотокопија); лекарско уверење – 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ о 

резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора 
установе – оригинал или оверена фотокопија); 
преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и доставља га одштампаног 
уз осталу документацију. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Пријаву 
са доказима кандидати подносе на горе наведену 
адресу, конкурсној комисији, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе”. Пријаве се могу 
доставити поштом или лично у секретаријат шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, као ни фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежних органа 
(суда, органа општинске, градске управе, јавног 
бележника). За ближе информације о конкур-
су обратити се у секретаријат школе на телефон 
школе 021/452-962.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ФАМИЛИЈА”

21000 Нови Сад, Лилике Бем 9
тел. 062/1121-201

e-mail: pufamilija@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Лице са завршеним IV степеном стручне 
спреме, медицинска сестра – васпитач. Обезбеђе-
на исхрана. Пријављивање кандидата на e-mail 
адресу: pufamilija@gmail.com. Јављање кандидата 
на контакт телефон: 062/1121-201 или 060/6110-
621. Рок за пријаву 30.12.2022. године.

ПАНЧЕВО

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”
26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35

тел. 013/348-080

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог, преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/018, 11/01/, 
2/2020, 8/020, 16/020, 19/020, 3/021, 4/021, 
17/021, 18/021, 1/022, 2/022, 5/022, 6/022, 10/022 
и 15/022), да је стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на 

коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: кратку биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену 
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење из МУП-а из казнене 
евиденције; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли, доказ се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику и фотоко-
пију личне карте. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу или предати лично школи. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 013/348-080.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) 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 или групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне односно стручне области или области педагош-
ких наука (ова лица морају 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 образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат треба да испуњава и услов предвиђен у 
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20 и 8/20) за радно место наставник мате-
матике; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат треба да достави следећу доку-
ментацију: пријавни формулар објављен на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; биографију; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија извод из казнене евиденције које 
издаје МУП РС (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. 
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Кандидати који буду изабрани у ужи избор упу-
тиће се на психолошку процену за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима.
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса слати на адресу: Основна школа „Михајло 
Пупин”, 26207 Идвор, Михајла Пупина 51, са наз-
наком „Пријава за конкурс”. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса могу се доставити 
и лично. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији о запо-
шљавању „Послови”. Неблаговремене и потпуне 
пријаве неће бити разматране.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”
12312 Смољинац, Николе Тесле 56

тел. 012/283-232, 012/283-328

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног 
повратка са породиљског боловања  

и одсуства ради неге детета,  
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
за пријем у радни однос у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони, 6/20 и 
129/21) односно, да: имају одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22 и 2/22); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије и да знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати на 
конкурс треба да приложе следеће доказе о усло-
вима за пријем у радни однос: потписану биогра-
фију, доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (оригинал / оверену фотокопију уверења 
о држављанству), оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, као и овере-
ну фотокопију додатка дипломи уколико је дода-
так издат кандидату, оригинал / оверену фотоко-
пију уверења о неосуђиваности, доказ о знању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено 
на језику на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 012/283-232 и 012/283-328. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће 

директор именовати посебним решењем. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУДЕ ЈОВИЋ”
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

1. Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у Витежеву

2. Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у Кочетину

3. Наставник физике
за 60% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана до повратка 
помоћника директора са функције а 

најдуже до 31.08.2023. године

4. Наставник географије
за 35% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана до повратка 
помоћника директора са функције а 

најдуже до 31.08.2023. године

5. Наставник хемије
за 70% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана до повратка 
запосленог са боловања 

6. Наставник математике
на одређено време преко 60 дана до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради  
неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба испуњавају следеће 
услове: 1. да имају одговарајуће високо образо-
вање према чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020, 129/2021), 7 степен стручне спреме, тј. 
ако су стекли: 1) одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (кандидат 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005., односно, 2) одговарајуће високо обра-
зовање за наставника основне школе, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005.; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-

ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат је обавезан да 
поред попуњеног пријавног формулара са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и писане молбе за 
пријем у радни однос, кратке биографије, фото-
копије очитане личне карте са чипом или личне 
карте без чипа, школи достави следећа докумен-
та: извод из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу, трајни са холограмом; уверење о 
држављанству Републике Србије, на прописаном 
обрасцу; уверење из надлежног основног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак и није покренута истрага за кривична дела из 
надлежности основних и виших судова и основ-
них и виших јавних тужилаштава (уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију), 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а да према подацима из 
казнене евиденције овог министарства кандидат 
није осуђиван (извод из КЕ – казнене евиденције); 
диплому или уверење о стеченом високом образо-
вању за наставника основне школе на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. или о стеченом 
академском називу мастер на студијама другог 
степена за наставника основне школе по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005., тј. диплому и додатак дипломи 
са основних студија и диплома и додатак дипло-
ми са мастер студија, из чл. 140 ст. 1 и 2 зако-
на (VII степен стручне спреме одговарајуће врсте 
занимања). Уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење о здравственом стању канди-
дата издато од надлежне здравствене установе 
– надлежне службе медицине рада), се подноси 
непосредно пре закључења уговора о раду. Доказ 
о знању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику. Наставник треба да испуњава 
услове прописане чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 141 
ст. 7 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/ 
2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и да има стручну 
спрему прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. 
Послове наставника може да обавља лице које је 
стекло високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (чл. 141 ст. 7 Закона). 
Кандидати потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи посебно за свако поједино радно место, 
у посебној коверти. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор. Психолошку про-
цену способности кандидата за наставника за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Наведени документи морају бити 
оригинални или фотокопије оверене у основном 
суду или општинској-градској управи или код 
јавног бележника, не старији од 6 месеци. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне молбе за пријем 
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у радни однос, односно молбе са неовереним 
документима, молбе са непотпуним документима, 
неће бити узете у разматрање. Молбе за пријем 
у радни однос на одређено време са пријавним 
формуларом и доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се поштом или лично у затво-
реној коверти у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ, на 
горе наведену адресу. Телефони за информације: 
012/250-119, 012/250-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12

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

време до повратка радника са функције

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције

Наставник српског језика и 
књижевности са 94,35% радног 

времена и библиотекар са 5,65% 
радног времена

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник – педагог школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка  

радника са функције

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 
139, 140 и 142 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) и то: одговарајуће 
образовање у складу са члановима 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021), као и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22, 10/22 и 15/22); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштитећних међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са 
чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 

системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: потписану молбу 
са биографијом; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
или уверења о стеченом образовању (уколико 
диплома није издата); лица са звањем мастер 
достављају и диплому основних академских сту-
дија, оверена фотокопија – доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина (потврду високошколске уста-
нове о броју бодова, доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије); уверење МУП-а из каз-
нене евиденције; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање 
као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријаве слати на адре-
су школе: Основна школа „Миша Живановић”, ул. 
Маршала Тита бр. 12, 12253 Средњево, са назна-
ком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/667-056.

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020
e-mail: gimnazijakursumlija@mts.rs

Секретар
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних Законом о раду треба да испуњавају и 
следеће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање из члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). У рад-
ни однос може бити примљен кандидат који има 
образовање из области правних наука на сту-
дијама другог степена – мастер правник, или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
дипломирани правник; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом на 
конкурс доставити оригинале или оверене фото-
копије (не старија од 6 месеци): диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење да је неосуђиван и да се не води истрага; 
уверење о држављанству; уколико кандидат није 

стекао образовање на српском језиком, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; извод из матичне књиге рођених. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставити 
на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „ПРВА РАДОСТ”
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. год., образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао образовање до 10. септем-
бра 2005. год., одговарајуће високо образовање 
за васпитача на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студије у 
трајању од три године или више образовање вас-
питно-образовне струке, одсек за образовање вас-
питача предшколских установа, без обзира на рад-
но искуство; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела примања и 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити: 
попуњени пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену копију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци), уверење 
о држављанству (оверена фотокопија, не старија 
од шест месеци), ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику – уверење 
да је положио испит из српског језика методиком 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, уверење да кандидат није осуђиван, уверење 
да се против кандидата не води истрага, лекарско 
уверење о психичкој и општој здравственој спо-
собности за рад са децом које се доставља након 
доношења одлуке о избору кандидата.

Возач
УСЛОВИ: средње образовање, III и IV степен стру-
чне спреме, возачка дозвола одговарајуће катего-
рије, без обзира на радно искуство; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, за кри-
вична дела примања и давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на ком 
се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњени пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, оверену копију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о сте-
ченој стручној спреми, извод из матичне књиге 
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рођених (оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци), уверење о држављанству (оверена фото-
копија, не старија од шест месеци), ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику – уверење да је положио испит из српс-
ког језика методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, уверење да кандидат 
није осуђиван, уверење да се против кандидата 
не води истрага, лекарско уверење о психичкој и 
општој здравственој способности за рад са децом 
које се доставља након доношења одлуке о избору 
кандидата.

ОСТАЛО: непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања, 
на адресу установе, или лично.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана 

Булевар деспота Стефана 40

Наставник физике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене

Наставник наставе информатике 
и рачунарства (са 20% радног 

времена) и наставе  
технике и технологије  

(са 30% радног времена)
на одређено време ради замене 

запосленог, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављан-
ство Републике Србије, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело, утврђено чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 – даље: Закон), да има одговарајуће 
образовање: кандидат за радно место наставник, 
треба да испуњава услове из члана 140 Закона, 
односно треба да поседује одговарајуће високо 
образовање стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембара 
2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, под усло-
вом да је тражено образовање стекао на језику 
на коме се остварује тај рад по програму одгова-
рајуће високошколске установе, да наставник из 
става 1 члана 140 Закона, образовање из члана 
142 став 1 Закона (образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Свропским систе-
мом преноса бодова), 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. Потребно је да кандидат испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања, 
прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 
и 15/2022).

ОСТАЛО: Кандидати, треба да доставе оригина-
ле или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства; 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; молбу за пријем у радни однос; краћу 
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, утврђена чланом 139 став 1 тачка 
3) Закона; доказ да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и није покренута истрага; 
доказ да се против кандидата не води поступак 
за заштиту од дискриминације. Изабрани канди-
дат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравстевној способности, достави пре 
закључења уговора о раду. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, врши 
надлежна служба за запошљавање, пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумената која 
нису оверена од надлежног органа неће се узима-
ти у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар 
са одговарајућим доказима (документацијом), под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

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

Наставник здравствене неге
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар и 
др. по Правилнику о врсти и степену образовања 
у подручју рада здравство и социјална заштита. 
Лице такође треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада здравство и 
социјална заштита. Остали услови: 1) да има одго-
варајуће образовање (у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања), 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду 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.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потребно је да кандидат 
достави: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за 
радно место наставника здравствене неге, доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рође-
них), доказ о неосуђиваности из чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење МУП-а) – оригинал или 
оверена фотокопија да није старије од 6 месеци; 
доказ о непостојању дискриминаторног понашања 
(потврда Повереника за заштиту равноправности 
да није старије од 6 месеци); доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у 

ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Прило-
жена конкурсна документација се по завршетку 
конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се могу 
послати поштом на адресу школе или прадати 
лично у секретаријату школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Додатне информације се могу добити на телефон 
026/310-237.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове из члана 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и то: да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17 и 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) за наставника основне школе, за педа-
гога или психолога; да има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да има 
дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача 
и стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит (лиценцу) за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора устано-
ве положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има најмање осам година рада у 
установи за образовање и васпитање, на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена фотокопија; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о знању српског језика, тј. 
уверење високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик у оригиналу или овереној 
фотокопији (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања који 
издаје полицијска управа, не старије од 6 месе-
ци, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ 
да против лица није подигнута оптужница, нити 
се води кривични поступак, који издаје основни 
суд, не старији од 6 месеци, у оригиналу или ове-
реној фотокопији; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци, у оригина-
лу или овереној фотокопији; потврду о радном 
искуству у установи за образовање и васпитање 
на пословима образовања и васпитања, у ори-
гиналу или овереној фотокопији; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
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који су претходно обављали дужност директора 
установе); оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (само ако је кандидат поседује); 
радну биографију. Поред утврђивања испуње-
ности услова за избор директора, комисија за 
избор директора посебно цени и доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника). Уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Уколико канди-
дат не поседује лиценцу за директора, докумен-
тација кандидата сматраће се комплетном уко-
лико су сва друга документа уредно достављена, 
а изабрани кандидат биће у обавези да положи 
испит за директора у законском року. Министар 
просвете врши избор директора и доноси решење 
о његовом именовању у року од 30 дана од дана 
пријема документације из члана 123 став 17 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”. Конкурсна документација се 
не враћа. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или путем телефона 
бр. 026/617-390.

ОШ „ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб.

тел. 026/751-071, 026/4103-338

Наставник математике
за 67% радног времена 

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 
и 2/22): да поседује одговарајуће високо образо-
вање у смислу чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (за наставнике, васпита-
че и стручне сараднике) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, или студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад; није правоснажно 
осуђиван за кривично дело за које је предвиђена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетника, занемаривање и злостављање 
малолетника или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив легалног промета и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на кривичну санкцију, и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање у складу са 
законом; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати, тре-
ба да доставе оригинале или оверене фотоко-
пије следећих докумената (обавезно): попуњен 
пријавни формулар објављен на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, диплому или 

уверење о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од шест месеци) доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова – издат 
од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија и краћу биографију. Доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела, про-
писана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, као и доказ 
да кандидат није под истрагом саставни су део 
пријаве на конкурс, а психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, врши надлеж-
на служба за запошљавање. Кандидат је дужан да 
пре закључења уговора о раду прибави доказ о 
поседовању менталне, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Сви остали 
документи су саставни део пријаве на конкурс. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пре доношења одлуке о избору, кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену њихове способности за рад са 
децом и ученицима код надлежне службе за запо-
шљавање. Пријаве се могу доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за радно место наставника математике”. 
Све информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 026/751-071.

СОМБОР

ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16

тел. 025/5767-503
e-mail: osmarkooreskovic@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образо-
вање, предвиђено Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи радно место наставник матема-
тике, б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса и то: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђи-
ваности не старије од 6 месеци; личну биографију 
– ЦВ. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Сви докази 
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати који буду иза-
брани 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 применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе. 
Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу. Разговор са кандидатима биће 
обављен у просторијама школе. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе сваког радног 
дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом на горе 
наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставник математике”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ”
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

тел. 022/2500-307

Наставник математике
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме: про-
фесор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар – информатичар, професор математи-
ке и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике – 
математике, дипломирани математичар – астро-
ном, дипломирани математичар – примењена 
математика, дипломирани математичар – матема-
тика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани 
професор математике – мастер, дипломирани 
математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар – 
професор математике, дипломирани математичар 
– теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије – математике, профе-
сор географије – математике, професор физике 
– математике, професор биологије – математике, 
професор математике – теоријско усмерење, про-
фесор математике – теоријски смер, дипломира-
ни математичар и информатичар; дипломирани 
математичар – механичар; мастер професор пре-
дметне наставе; мастер математичар – професор 
математике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. Остали 
услови: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на 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 кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). 
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ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидат је дужан да приликом пријаве на конкурс 
достави следећу документацију: пријавни форму-
лар (попуњен и одштампан); диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о држављанству – не старији 
од шест месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима се подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар попуњава се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за наставника мате-
матике”. За потребне информације обратити се 
секретару школе на телефон 022/2500-620.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник физике
са 70% норме, на одређено време  
ради замене одсутне запослене,  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 129/21), и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 08/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 
и 2/2022) и то: да има одговарајуће образовање: 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. Лице из става 1 тачка 1 подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групу предмета. (професор физи-
ке, дипломирани физичар, професор физике и 
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипломира-
ни педагог за физику и основе технике, професор 
физике и математике, дипломирани астрофизи-
чар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за 
основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за 
примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основну 

школу, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физичар 
за општу физику, дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, 
професор физике – информатике, дипломира-
ни физичар – медицинска физика, дипломирани 
професор физике – мастер, дипломирани физи-
чар – мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипломирани 
физичар – мастер физике – метеорологије; дипло-
мирани физичар – мастер физике – астрономије, 
дипломирани физичар – мастер медицинске физи-
ке, дипломирани професор физике – хемије, мас-
тер; дипломирани професор физике-информатике, 
мастер; дипломирани физичар – професор физи-
ке – мастер; дипломирани физичар – теоријска и 
експериментална физика – мастер, дипломирани 
физичар – примењена и компјутеркса физика – 
мастер, дипломирани физичар – примењена физи-
ка и информатика – мастер; дипломирани физичар 
– професор физике и основа технике за основну 
школу – мастер; дипломирани физичар – профе-
сор физике и хемије за основну школу – мастер; 
мастер професор математие и физике; мастер про-
фесор информатике и физике, дипломирани физи-
чар – информатичар; мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области физике). Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује васпитно образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи доказе о 
испуњености услова (документа у оригиналу или 
овереној фотокопији, не старија од 6 месеци): 
попуњен и одштампан пријавни формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; диплому о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије; уверење из казнене евиденције МУП-а РС; 
извод из матичне књиге рођених; доказ одгова-
рајуће установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о психичкој физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити лично или послати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс – радно 
место наставника математике”. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Информације о конкурсу можете 
добити на број телефона: 022/2462-712, лице за 
контакт: секретар Светлана Пантелић, или лично 
на адреси школе.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

тел. 024/554-300

Наставник у свим звањима  
(доцент, ванредни професор и 

редовни професор), научна област 
Геодетско инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука – геодезија, радно искуство 
5 година у педагошком раду. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене чланом 74 став 10 Закона о високом 
образовању и изборне елементе за звање доцента 
предвиђене Правилником о ближим и минимал-
ним условима за избор наставника бр. 01-134/4 од 
25.02.2021. године, и чланом 130 став 6 Статута 
Грађевинског факултета. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: 
кратку биографију, диплому факултета, диплому 
доктора наука и списак објављених радова и саме 
радове у протеклих 5 година. Конкурс је отворен 
10 дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања. Непотпуне и неблаговремене прис-
пеле пријаве се неће разматрати. Ближе инфор-
мације се могу добити на телефон: 024/554-300. 
Пријаве са доказом о испуњавању услова слати на 
адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински 
факултет Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/352-047

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка  

радника са неплаћеног одсуства а 
најкасније до 31.8.2023. године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему 
– VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава 
посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19, 
06/20, 129/21 и др. закони) и уз пријаву на кон-
курс (формулар за пријаву на конкурс – наћи на 
сајту МПНТР) са кратком биографијом поднесе и 
доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне 
спреме (оверену фотокопију дипломе) 2. потврду 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од намање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосквнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и протув човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, 4. уверење о држављан-
ству Републике Србије – не старије од 6 месеци. 
5. доказ о познавању српског језика и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Небла-
говремене пријаве и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса неће се разматрати. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић”, 
15000 Шабац, Масарикова 136, за или лично пре-
дати у Секретаријату школе у времену од 08 до 
14 часова.

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

тел. 015/341-129

Наставник енглеског језика
са 95% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, породиљско одсуство и 

одсуство са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 
6/20), и то: да имају одговарајуће образовање, 
у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља кандидат изабран 
по конкурсу пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашаање, да имају држављанство 
Републике Србије, да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (одно-
си се на кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
треба да доставе следећа документа: оригинал 
диплому или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије или оверену копију (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности или 
оверену копију (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); потписану биографију или ЦВ. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Пријаве се подносе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и 
неуредне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потребну документацију са одштампаним пријав-
ним формуларом доставити лично у просторији 
секретаријата школе од 08.00 до 14.00 часова или 
на адресу школе, у коверти са назнаком „За кон-
курс”. Ближе информације могу се добити у секре-
таријату школе, лично или позивом на телефон: 
015/341-129. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године

Педагошки асистент
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године

Андрагошки асистент
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године,  
са 33% радног времена

Стручни сарадник – психолог школе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најкасније до 31.08.2023. године, са 

65% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године,  
са 79% радног времена

Наставник математике
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године

Наставник математике
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године,  
са 59,6% радног времена

Наставник физике
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено време,  

замена преко 60 дана

Наставник технике и технологије
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године,  
са 70% радног времена

2 извршиоца

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време, а најкасније  
до 31. августа 2023. године,  

са 60% радног времена
2 извршиоца

Наставник физике
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године,  
са 15% радног времена

Наставник обавезне физичке 
активности

на одређено време, а најкасније  
до 31. августа 2023. године,  

са 25% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време, до истека 

породиљског одсуства и одсуства  
ради неге детета, а најкасније  

до 27.10.2023. године

Наставник енглеског језика
на одређено време, до истека 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, а најкасније до 04.10.2024. 

године, са 96% радног времена

Чистачица
на одређено време, а најкасније  

до 31. августа 2023. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 
2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/2019 
и 6/2020 и 129/2021), посебне услове из Правил-
ника о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у ОШ „Вук Караџић” Шабац. Уз 
пријаву на конкурс доставити: 1) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, за радна места андрагошки и педа-
гошки асистент, диплома средње стручне спреме; 
2) доказ да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверену фотокопију); 
3) уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију не старије од 6 месеци); 4) извод из 
матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 6) краћу биографију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уго-
вора о раду достави уверење о психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
– не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака а пре доношења 
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства. Пријаве на конкурс са потребним доку-
ментима, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу Основна школа 
„Вук Караџић” Шабац, Вука Караџића 14. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење). пријављени кан-
дидати треба да испуњавају и услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21). Кандидат 
мора: а) да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 и 141. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања и врсту стручне 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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спреме прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основним школама („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, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22); б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у оригиналима не ста-
ријим од шест месеци или у овереним фотокопија-
ма. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Пријаве доставити на горе наведену адресу, са наз-
наком „ Пријава за конкурс за радно место настав-
ника разредне наставе на одређено време”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
031/811-176. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију и ЦВ (радна биографија) 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директо-
ра школе.

АКДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЗАПАДНА СРБИЈА
СЕДИШТЕ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Чистачица
на одређено време од 6 месеци,  

за Одсек Ужице
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, са или без радног 
искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: тадну биографију са следећим подаци-
ма: а) личним подацима: име и презиме; подаци 
о рођењу (дан, месец и година, место рођења, 
општина); држављанству, телефон имејл; б) о 
постигнутим степенима образовања; ђ) о радном 
искуству, уколико га поседује; потписану изјаву 
којом учесник конкурса даје сагласност за обра-
ду, руковање и јавно објављивање података о 
личности, дату на обрасцу у прилогу конкурса; 
одговарајуће доказе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, и то: доказе о испуњавању услова: 
доказ о неосуђиваности за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској устано-
ви; доказ о постигнутим степенима образовања 
– дипломе; доказ о поседовању радног искуства, 
уколико поседује радно искуство; извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат ступањем у брак проме-
нио личне податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији. Пријаве са потребном 
документацијом се подносе Академији струков-
них студија Западна Србија, на адресу Трг Светог 
Саве бр. 34, 31000 Ужице са назнаком „За кон-
курс”. За комплетност документације коју подно-
си на конкурс одговоран је учесник конкурса. Рок 
за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 

Националне службе за запошљавање. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Напомена: лице са којим се заснива радни однос 
након завршетка конкурса, обавезно доставља 
лекарско уверење о здравственој способностии за 
рад на одређеним пословима, у складу са зако-
ном и општим актима Академије. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Марина Шума-
ревић, контакт телефон: 031/512-013 локал 126. 
Рад је у сменама.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„МИОДРАГ В. МАТИЋ”

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-692

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: да поседује одго-
варајуће високо образовање за наставника, васпи-
тача или стручног сарадника из чланова 122., 139 
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др закони, 10/19, 6/20 и 129/2021) 
и то: да има одговарајуће високо образовање за 
наставника, стручног сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, за педагога и психолога стечено: 
1) и на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
уз које кандидат мора да има претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да поседује дозволу за рад (лицен-
цу или стручни испит за наставника или стручног 
сарадника); да поседује лиценцу за директора 
установе (Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност); нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од накмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик на коме 
се остварује васпитно образовни рад; да поседу-
је држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати за избор директора треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, биографију са прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе; оверен препис / оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис / оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу однос-
но стручном испиту за наставника или стручног 
сарадника; доказ о положеном испиту за дирек-
тора установе уколико је положио испит; потвр-
ду о радном искуству на пословима образовања и 

васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ (лекарско уверење) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима – не старије од 6 месеци; уверење да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима конкурса – не ста-
рије од 6 месеци; уверење суда да против њега 
није покренут кривични поступак – не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству оригинал / ове-
рену фотокопију – не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених оригинал / оверена фото-
копија не старији од 6 месеци; доказ о познавању 
српског језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику у 
виду доказа да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о раду кандидата (извештај просветног саветника) 
ако га поседује; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вред-
новања доставља само кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе; друге прилоге 
којима кандидат доказује своје успехе у настав-
но-педагошком раду, организационе и менаџерске 
способности. Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са траженом доку-
ментацијом доставити на адресу: Основна шко-
ла за образовање ученика са сметњама у развоју 
„Миодраг В. Матић” Ужице, Драгише Лапчевића 
1, Ужице, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе” или лично у Секретаријат школе сва-
ким радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, телефон 031/563-692.

ВАЉЕВО

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
до повратка запосленог са функције 

директора школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање за наставнике према чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чл. 2 тач-
ка 14 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 
и 1/2021); 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
достављају доказе о испуњености услова из тача-
ка 1, 3, 4 и 5 заједно са одштампаним, попуње-
ним пријавним формуларом доступним на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а доказ из тачке 2 
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достављају пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати су дужни да уз одштампан, пријавни фор-
мулар доставе и: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању или оверену 
копију уверења о стеченом високом образовању 
ако диплома није уручена; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о неосуђиваности за кривична за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лца, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
не старије од шест месеци; доказ о познавању 
српског језика (потврда, уверење) на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, упућује се на психолошку про-
цену способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавиће конкурсна комисија коју именује 
директор школе, по пријему резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, у 
просторијама Ваљевске гимназије, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, у оригинал 
или овереној фотокопији биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Лице за 
давање обавештења о конкурсу је Јелена Бељић, 
секретар школе, тел. 014/221-622. Пријаве са 
доказима о испуњености услова доставити лично 
у секретаријат школе радним данима од 10.00 до 
13.00 сати или поштом на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс – математика”.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „9. MAJ”
17523 Рељан, општина Прешево

тел. 017/667-376
e-mail: оs9majreljan@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), а то су: 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 

2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3. да има обуку и положен 
испит за директора установе; 4. да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. да има психичку, физичку и здрав-
ствену спо-собност за рад са децом и ученицима; 
6. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7. да има држављанство 
Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем, из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора може бити изабрано и 
лице које уз испуњеност осталих горе наведених 
услова има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, за наставника те врсте шко-
ле, да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца), оригинал потврду о дужини радног 
стажа на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика (оверену фотокопију потвр-
де доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику у виду 
доказа да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), 
оригинал уверења из казнене евиденције надлеж-
не службе МУП-а да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци), оригинал уве-
рења основног суда да се против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница, 
односно да није покренут кривични поступак пред 
основним и вишим судом (не старије од 6 месе-
ци), оригинал уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци), биографију са 
кратким кретањем у служби и предлогом програ-
ма рада директора установе, уколико се на кон-

курс ријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) уколико 
га кандидат поседује, лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључења уговора о раду), попуњен и 
одштампан пријавни формулар који се може пре-
узети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и тех-нолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs). Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса достављају се 
у затвореној коверти лично или препорученом 
поштом на адресу: Основна школа „9. МАЈ”, Рељан 
17523, општина Прешево са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора школе”. Документација коју 
кандидат достави се не враћа, већ се чува у архи-
ви школе. Подаци који се прикупљају од кандида-
та биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018). Додатне информације 
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе 
на број телефона 017/667-376.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

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

Наставник технике и технологије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка са функције 

директора школе)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то: да имају одгова-
рајуће високо образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021), као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 5/2022, 6/2022, 10/2022); 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзирно изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог степе-
на и врсте образовања, односно уверења – ако 
диплома није издата); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
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високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена кри-
вична дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска упра-
ва (не старије од 6 месеци); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које канди-
дат конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не, непотпуне, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
17530 Сурдулица, село Божица бб.

тел. 064/8115-999

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од два 

разреда, у првом циклусу основног 
образовања, на одређено време, ради 

замене привремено одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. Прија-
ве треба послати на адресу: Основна школа „Свети 
Сава” Божица, с. Божица б.б., 17537 Божица. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 064/811-5999.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Андрагошки асистент
са 66% радног времена,  

на одређено време до краја школске 
2022/2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос из члана 24 став 1 Закона о раду („Службени 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава и усло-
ве утврђене у члану 139 и 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 
129/21) и Правилником о педагошком асистенту и 
андрагошком асистенту („Службени гласник РС”, 
број 87/19): 1) да има одговарајуће образовање и 
то: да поседује IV степен стручне спреме и савла-
дан програм обуке „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног основног 
образовања одрслих”, према Правилнику о усло-
вима у погледу простора, опреме, наставних сред-
става и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање наставног 
плана и програма основног образовања одраслих 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
13/13 и 18/13), у супротном, кандидат је дужан 
да достави доказ о савладаном програму обуке у 
року од 6 месеци од дана пријема у радни однос; 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс попуњен пријавни формулар за пријаву 
у радни однос са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратка биографија са наведеном адре-
сом боравка, контакт телефоном и e-mail адресом 
(пожељно, није обавезно); оверена фотокопија 
дипломе или сведочанства о завршеној средњој 
школи; доказ о савладаном програму обуке (овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) одговарајуће високошкол-
ске установе да је положио испит из српског јези-
ка. Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања 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 про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће 
кандидати бити обавештени путем телефона 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 
резултата психолошке процене и обавља разговор 
са њима. О терминима за разговор кандидати ће 
бити обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели у пријави или на наведене мејл адресе. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказа-
ном 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 директору. Директор доноси решење о избору 
кандидата. Лекарско уверење – доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће достави-
ти пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
пријаве на конкурс, као и пријаве са непотпуном 

и неовереном документацијом неће се узимати у 
разматрање. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”, поштом или лично на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс за андрагошког асистена-
та”. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку, у складу са Законом о заштити података 
о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/830-822

Оглас објављен 09.11.2022. године, у публикацији 
„Послови” (број 1013, страна 82), за радно место 
домар – мајстор одржавања, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана 
(боловање), поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене  
– чистачица

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

Радник на одржавању хигијене  
– чистачица

са 50% радног времена,  
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуње-
ни формулар који се налази на званичном сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ном основном образовању и васпитању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старији од 6 месеци; уверење надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дело против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију и да за њега није 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве доставити на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОМШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) у наставку текста 
Закон, и то: 1. да има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 за наставника основне 
музичке школе, психолога или педагога стечено: 
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1) на студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије ( (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, или 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука – уз претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета) или 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на; 4. да није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у складу са Законом и подзаконским акти-
ма; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. 
да зна српски језик, на коме остварује образов-
но-васпитни рад; 7. да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (стручни 
испит или лиценца); 8. да има обуку и положен 
испит (лиценцу) за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); 9. да има одговарајуће радно искуство 
(најмање осам година рада) на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3) –5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директо-
ра основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат подноси 
доказе (не старије од шест месеци) о испуњености 
услова за избор директора у складу са Законом и 
подзаконским актима, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 2. Зако-
на, за наставника те врсте школе и подручје рада, 
за педагога и психолога (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима – лекарско уверење не старије од 6 
месеци; доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да кандидат није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
доказ да кандидат има држављанство РС; извод 
из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу – оверена фотокопија или оригинал); 
доказ о познавању српског језик, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад-дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из српског 

језика положен по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); доказ о поседовању дозво-
ле за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (оверена фотокопија потврде, уверења или 
другог документа о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора (уколико кандидат то 
поседује, а у супротном изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, због чега се пријава таквог кандида-
та без овог доказа неће сматрати непотпуном); 
доказ о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања (потврда или уверење – посебно из 
сваке установе, односно за сваки период, уколи-
ко је кандидат био запослен у више установа на 
одговарајућим пословима). Осим наведеног, кан-
дидати достављају и остала документа од значаја 
за одлучивање, и то: краћу радну биографију и 
предлог програма рада школе за време мандата, 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника 
– уколико га кандидат поседује); резултате струч-
но-педагошког надзора у раду установе и оцену 
спољашњег вредновања установе (дужан је да 
достави кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе); доказ да против кан-
дидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона. 
По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима, већ се доставља мини-
стру ради доношења одлуке о избору директора. 
Министар у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације врши избор директора школе и доноси 
решење о његовом именовању. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу, као и пријава која је пре-
дата препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дана за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног праз-
ника, рок за пријаву помера се за следећи рад-
ни дан, док се потпуном пријавом сматра сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове за избор 
директора, у складу са Законом и подзаконским 
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава се може подне-
ти у просторијама школе или предати препоруче-
ном поштом на адресу ОМШ „Стеван Мокрањац”, 
19000 Зајечар, Тимочке буне 14, са назнаком „За 
комисију за избор директора”. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Информације о конкурсу могу се добити телефо-
ном на број 019/425-870 или 019/440-790.

ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ 
НАДА”

19000 Зајечар, Ђердапска бб.

Чистачица
на одређено време до повратка  

одсутне запослене на рад

Наставник предметне наставе 
географија

са 65% радног времена,  
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог на рад

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139 (за чистачицу и наставника) и 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (за наставника), односно чл. 46 Пра-
вилника о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару 
(за чистачицу) и то: да има одговарајуће обра-
зовање и то у складу са чланом 46 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару (за чис-
тачицу); да има одговарајуће образовање из чла-
на 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-

бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/2016, 11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021) (за наставника географије); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Мини-
стрства просвете а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријаним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању сходно чл. 46 Правил-
ника о организацији и ситематизацији послова у 
ОШ „Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару (дел. 
бр. 36 од 28.01.2021. године), да лице поседује 
основно образовање (оверена фотокопија доказа 
о стеченом основном образовању), односно доказ 
о стеченом одговарајућем образовању из члана 
члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у ОШ („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021) – оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних ака-
демских студија); доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС – оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (ори-
гинал уверења или оверена фотокопија – не ста-
рији од шест месеци); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику (потвр-
да, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе – оригинал 
или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Благовременом пријавом на кон-
курс сматра се пријава која је непосредно преда-
та 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 исти-
че истеком првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи све 
прилоге који се захтевају у конкурсу, у складу са 
Законом и подзаконским актима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу: 
ОШ „Љубица Радосављевић Нада”, 19000 Зајечар, 
Ђердапска бб., у затвореној коверти са назнаком 
„За комисију за избор”. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Информације о конкурсу могу се добити непо-
средно у школи, као и на телефон 019/442-112.
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ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020 и 129/2021 
– даље: Закон), као и услове прописане Правил-
ником о организацији и систематизацији послова 
у Гимназији Зајечар., и то: да има одговарајуће 
образовање – основно образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс достављају се дока-
зи о испуњености услова за избор кандидата, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија сведочанства / уверења о 
завршеној основној школи); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС – не 
старији од шест месеци); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење – не 
старије од шест месеци); доказ о познавању срп-
ског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику, у 
складу са законом. Напомена: доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско 
уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као 
и пријава која је предата препорученом поштом, 
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку, а када последњи дан 
за подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан, док се потпуном пријавом сма-
тра пријава која у прилогу садржи документа који-
ма кандидат доказује да испуњава услове за избор 
у складу са Законом и овим конкурсом. Непотпуне, 
неблаговремене, као и пријаве које нису поднете 
на одговарајући, односно на начин утврђен кон-
курсом неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе сваког радног 
дана између 11.00 и 12.00 часова или послати пре-
порученом поштом на адресу: Гимназија Зајечар, 
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5, са назнаком 
„За конкурсну комисију”. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидати-
ма. Информације о конкурсу могу се добити теле-
фоном на број 019/422-564, као и путем електрон-
ске поште на имејл: info@gimza.edu.rs

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе 
– наставник рачунарства и 

информатике
са 55% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

замена до истека мандата директора у 
првом мандатном периоду

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/20), односно: 1) да има одго-
варајуће образовање складу са чланом 140 став 1 
и став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и важећем Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22 
и 15/22) и Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22); 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
тања који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона / имејл адресу). 
Уз пријавни формулар кандидат доставља сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
(односно уверења уколико диплома није издата) о 
стеченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; уверење о неосуђиваности надлежне поли-
цијске управе (оригинал или оверена фотокопија) 
не старије од 3 месеца; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику доставља 
доказ (уверење или потврду) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; биографија. Уверења која 
се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
улова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће кандидати бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на наве-
дене мејл адресе. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 

разговор са кандидатима из претходног става, и о 
томе сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове и доставља директору 
у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. О терминима за разговор канди-
дати ће бити обавештени путем телефона на броје-
ве које су навели или на наведене имејл адресе. 
Директор школе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од осам дана од дана дос-
тављања образложене листе обављеног разговора. 
Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 
030/463-391 и 030/463-392. Пријаве се достављају 
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс 
за радно место наставника предметне наставе – 
наставник рачунарства и информатике на одређе-
но време, ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, замена до истека мандата директора у 
првом мандатном периоду”.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона, као и 
члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22) 
односно: а) да има одговарајуће образовање које је 
стекло у складу са чланом 140 Закона: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Потребна стручна спрема је: про-
фесор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу; мастер учитељ; 
дипломирани учитељ – мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. б) Да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ да нису осуђивани за кривична дела утврђе-
на чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Учес-
ници конкурса уз пријавни формулар треба да 
поднесу и кратку биографију. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти на адресу школе, лично или поштом 
са назнаком „За конкурс – радно место наставник 
разредне наставе”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уколико 
кандидат не дође на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. У року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Коми-
сија обавља и разговор са кандидатима. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном терми-
ну сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити. Комисија 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, а 
директор школе доноси решење о избору канди-
дата по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору кандидата 
се, када постане коначно, оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете. Све информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 023/563-840.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Сарадник у звање сарадник 
у настави ужа научна област 
Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса

на одређено време од једне године

Сарадник у звање сарадник 
у настави ужа научна област 
Информационе технологије

на одређено време од једне године
3 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који 
је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам (8), као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом образо-
вању, чланом 89А Статута Техничког факулте-
та „Михајло Пупин” у Зрењанину, чланом 5 Пра-
вилника о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника 
Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрења-
нину. Кандидати, поред општих услова, треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама 

Закона о високом образовању, Статута Универ-
зитета у Новом Саду и Статута Техничког факул-
тета „Михајло Пупин” у Зрењанину, као и других 
општих аката Универзитета и Факултета. Пријаве 
са прилозима: докази о испуњавању услова кон-
курса, биографија, оверене фотокопије диплома о 
одговарајућем академском и стручном звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, књиге 
и саме радове, поднесе Факултету у року од 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” на горе 
наведену адресу. Контакт телефон: 023/550-515. 
Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Наставник у звање ванредног 
професора, ужа научна област 

Информационе технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, смисао за 
наставни рад, објављени научни радови, односно 
стручни радови са рецензијама у научним часо-
писима или зборницима, као и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
часописима, са рецензијама, оригинално стручно 
остварење (пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, нова сорта и сл) односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за 
ужу научну област за коју се бира и више радо-
ва саопштених на међународним или домаћом 
научним скуповима. Кандидати, поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Стату-
та Универзитета у Новом Саду и Статута Технич-
ког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину, као 
и других општих аката Универзитета и Факулте-
та. Пријаве са прилозима: докази о испуњавању 
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском и стручном 
звању, списак објављених научних и стручних 
радова, књиге и саме радове, поднесе Факулте-
ту у року од 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” на горе наведену адресу. Контакт теле-
фон: 023/550-515. Непотпуне и неблаговремене 
достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
„МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Сарадник у звање сарадник 
у настави ужа научна област 

Математика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који 
је студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам (8), као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом образо-
вању, чланом 89А Статута Техничког факулте-
та „Михајло Пупин” у Зрењанину, чланом 5 Пра-
вилника о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника Тех-
ничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

Сарадник у звање асистента ужа 
научна област Математика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је сва-
ки од претходних нивоа студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам) и који показује 
смисао за наставни рад као и услови прописани 
чланом 84. Закона о високом образовању, чла-
ном 89-б Статута Техничког факултета „Михајло 

Пупин” у Зрењанину, чланом 6. Правилника о 
условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника Техничког 
факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

ОСТАЛО: кандидати, поред општих услова, треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универ-
зитета у Новом Саду и Статута Техничког факул-
тета „Михајло Пупин” у Зрењанину, као и других 
општих аката Универзитета и Факултета. Пријаве 
са прилозима: докази о испуњавању услова кон-
курса, биографија, оверене фотокопије диплома о 
одговарајућем академском и стручном звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, књиге 
и саме радове, поднесе Факултету у року од 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” на горе 
наведену адресу. Контакт телефон: 023/550-515. 
Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

тел. 023/561-567

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 45 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова: I степен стру-
чне спреме, односно завршену основну школу; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија сведочанства о 
завршеној основној школи); 3. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. сведочанство на српском 
језику које се приложи као доказ под тачком 2 сма-
тра се доказом о знању српског језика под овом 
тачком 5. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар и важеће, односно ове-
рене фотокопије докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, канди-
дати достављају на адресу: Хемијско-прехрам-
бена и текстилна школа „Урош Предић” Зрења-
нин, Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин, 
путем поште или лично у просторијама школе, у 
року од 10 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. У пријави на конкурс канди-
дат обавезно мора да наведе контакт телефон и 
адресу за пријем поште. Пријаве које не буду дос-
тављене поштом или лично у просторијама шко-
ле неће бити разматране. За давање обавештења 
о конкурсу задужена је Ивана Ристић Гергинов, 
секретар установе. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор, а која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
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пријаве ће бити одбачене. Кандидати који испуња-
вају 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 учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Уколико кандидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и учени-
цима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. У року 
од 15 радних дана од дана сачињавања листе кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе и након разговора 
сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе.

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

MINOTTI DOO BEOGRAD
11271 Сурчин, Косте Абрашевића 12

e-mail: george@minotti.rs

Шеф рачуноводства
за рад у Шимановцима

УСЛОВИ: неопходно познавање рада у програму 
Phanteon; минимално стечено образовање – ВС; 
пожељно познавање енглеског језика; обавезно 
познавање MS Office палета. Рок за пријављивање 
02.12.2022.

ТУП АВАЛА ДОО
11223 Бели Поток, Генерал Жданова 1

тел. 067/7281-5795
e-mail: hotel1000ruza@gmail.com

Рецепционер
за рад у хотелу 1000 Ружа

УСЛОВИ: неопходно радно искуство или стручна 
пракса у области хотелијерства; обавезно знање 
енглеског језика. Рад се обавља у све три смене. 
Рок за пријављивање 02.12.2022.

АУТОПРОМЕТ ДОО БЕОГРАД
11070 Београд, Аутопут 5

e-mail: Vladimir.milic@autopromet.rs

Референт продаје резервних делова
УСЛОВИ: ССС / ВСС (машинска струка / техни-
ка); познавање технике моторних возила; кому-
никативност и спремност за тимски рад; одлично 
познавање рада на рачунару (MS Office); одговор-
ност и стручност у извршавању задатака; позна-
вање енглеског језика; поседовање возачке доз-
воле Б категорије. Рад се обавља у првој смени. 
Рок за пријављивање 02.12.2022.

АГРОМАРКЕТ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац 

Краљевачког батаљона 235/2
e-mail: karijera@agromarket.rs

Возач
2 извршиоца

Опис посла: превоз робе до продајних објеката; 
издавање робе и старање о пропратној докумен-
тацији; утовар и истовар робе.

УСЛОВИ: минимум ССС; возачка дозвола Б и Ц 
категорије; поседовање лиценце возача; поседо-
вање картице возача (за дигитални тахограф); 
радно искуство на пословима возача у дистрибу-
цији робе минимум 1 година; основни ниво позна-
вања рада на рачунару (MC Office); пожељно 
поседовање сертификата за АДР. Рад се обавља 
у првој смени. Рок за пријављивање 02.12.2022.

ЛУКА БЕОГРАД АД БЕОГРАД
11000 Београд, Жоржа Клемансоа 37

тел. 067/7281-3889
e-mail: jovica.milosevic@lukabeograd.com

Лука Београд налази се на Дунаву на 1168 км од 
његовог ушћа и у непосредној близини Панчевач-
ког моста. Главни сегменти пословања Луке Бео-
град су складишне услуге, лучке услуге и путнич-
ко пристаниште на реци Сави. У циљу обављања 
редовног пословања располаже са одговарајућом 
инфраструктуром и опремом. Потребан нам је

Водоинсталатер
УСЛОВИ: пожељно радно искуство на истим или 
сличним пословима; III степен стручне спреме 
школе за водоинсталатере. Рад се обавља у првој 
смени. Рок за пријављивање 02.12.2022.

ТЕХНИКА К.Б. ДОО
11077 Београд, Сурчинска 85

e-mail: komercijala2@tehnikakb.com

Мастер инжењер машинства
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер инжењер машинства (предност 
имају смерови: ПТХ, ТЕН, ХЕН, ТКЛ, ЗЗК); возач-
ка дозвола Б категорије. Рок за пријављивање 
02.12.2022.

Лаборант за анализу вода
5 часова дневно

УСЛОВИ: средња стручна спрема или виша струч-
на спрема. Рок за пријављивање 02.12.2022.

PROFESIONAL MEDIC
ДОО ВИНЧА

11351 Винча, Професора Васића 24
e-mail: poslovi@profesionalmedic.com

Доктор специјалиста гинекологије  
и акушерства
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника или на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по про-
писима који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са Правил-
ником о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника; 
положен стручни испит и дозвола – лиценца за рад; 
положен специјалистички испит; најмање 5 година 

радног искуства у звању доктора медицине у држав-
ним здравственим установама или приватној прак-
си. Рок за пријављивање 02.12.2022.

Гинеколошко-акушерска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа – смер гинекологија и 
акушерство; положен стручни испит и дозвола – 
лиценца за рад; најмање 5 година радног искуства 
у државним здравственим установама или приват-
ној пракси. Рок за пријављивање 02.12.2022.

P.V.F. TRADERS ДОО ШИМАНОВЦИ
22310 Шимановци, Светогорска 9

e-mail: boban.mitrovic@pvftraders.com

Комерцијалиста
Опис посла: продаја опреме из области климати-
зације; обилазак и одржавање постојеће продајне 
мреже; проналажење нових пословних партнера; 
креирање понуда.

УСЛОВИ: пожељно 3 године радног искуства у 
продаја из области климатизације; одлично позна-
вање рада на рачунару; пожељно знање енглеског 
језика; возачка дозвола Б категорије; сналажљи-
вост, организованост и самосталност у раду; изра-
жене комуникационе и преговарачке вештине. Рок 
за пријављивање 02.12.2022.

ТИНИС ДОО БЕОГРАД 
МАЛИ МОКРИ ЛУГ

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

тел. 067/7281-8557

Професионални возач Е категорије
УСЛОВИ: возачка дозвола Е категорије, акти-
ван возач са искуством. Рок за пријављивање 
02.12.2022.

ФИТИШ-ЈУ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОИЗВОДЊУ 

ПРОТИВПОЖАРНИХ И АЛАРМНИХ 
СИСТЕМА И СИСТЕМА ИНТЕРНЕ 

ТЕЛЕВИЗИЈЕ, ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Петра Свачића 12 а

e-mial: m.mitric@fitis-ju.co.rs
тел. 067/7281-3332

Електроничар – монтер алармних 
система и камера

УСЛОВИ: радно искуство у струци је пожељ-
но; возачка дозвола Б категорије; лекарско уве-
рење за рад на висини. Рад се обавља у првој 
смени. Месечна плата 50.000-70.000 РСД. Рок за 
пријављивање 02.12.2022.

REAL KNITTING DOO
21432 Гајдобра, Патријарха Павла 76
e-mail: jelena.kovacevic@realknitting.eu

Продавац
у Incanto малопродајном објекту,  

за рад у Београду (Кнез Михајлова)

УСЛОВИ: минимално завршен III или IV степен 
стручне спреме; основно знање рада на рачуна-
ру; пожељно познавање једног од страних језика 
који се користи у компанији (руски и енглески); 
пожељно познавање рада на фискалнј каси и про-
граму Absoft. Основна зарада 50.000 РСД + 13.000 
РСД за остварених 100% месечног таргета. Рок за 
пријављивање 01.12.2022.



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.nsz.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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