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Обраћајући се присутнима, ми-
нистар Селаковић је истакао да је 

данас у области запошљавања у Ср-
бији ситуација далеко боља него пре 
десет година, те да је остварен циљ 
који је тада постављен о достизању 
једноцифрене стопе незапослености.

– Према подацима Републич-
ког завода за статистику из Анкете 
о радној снази за трећи квартал ове 
године, стопа незапослености изно-
си 8,9%, а пре десет година је изно-
сила 25,9%. Пратећи податке о запо-
шљавању, у периоду од јануара до 
новембра 2022. године, број случаје-
ва запошљавања износио је 185.321, 
на основу чега можемо закључити 
да на тржишту рада у Србији постоји 

стабилност и да нема значајнијих 
осцилација – навео је Селаковић и 
најавио стратешко проматрање бу-
дућег деловања Националне службе, 
а у складу са новим изазовима и по-
требама нашег тржишта рада.

Министар је напоменуо да ће у 
наредном периоду један од важних 
задатака бити увођење пројекта 
„Гаранцијa за младе”, у чијој ре-
ализацији ће НСЗ имати једну од 
кључних улога. Национална служба 
за запошљавање представља при-
мер квалитетно организоване ин-
ституције, у погледу успостављања 
широке мреже партнерстава и са-
радње, како са институцијама у 
оквиру владиног сектора, тако и са 

организацијама цивилног друштва, 
које је за сваку похвалу, закључио 
је министар.

Градоначелник Милан Ђурић 
је изразио велико задовољство што 
се 101. рођендан Националне служ-
бе за запошљавање обележава баш 
у Новом Саду. Том приликом, он се 
осврнуо на досадашњу одличну са-
радњу Града и НСЗ.

– Честитам 101. годишњицу 
од оснивања прве институције тр-
жишта рада, на чијим основама је 
изграђена данашња Национална 
служба за запошљавање. Понос-
ни смо на традицију, континуитет 
и квалитет њеног рада, као и на 
заједничку сарадњу. Током 2021. 
године, у нашем граду активно је 
радило 165.234 лица, а овај пода-
так, у поређењу са оним од 2012. 
године, говори о томе да је скоро 
четрдесет хиљада људи у међувре-
мену добило запослење. Нови Сад 
је у последњих десет година за про-
граме запошљавања издвојио ми-
лијарду и 434 милиона динара, а 
само у следећој години ће издвоји-
ти рекордних 203 милиона. То је 
показатељ заједничког квалитетног 
рада Града Новог Сада и Национал-
не службе за запошљавање – иста-
као је Ђурић.

Директор НСЗ Зоран Мартино-
вић је подсетио да је, без обзира на 
различите облике организовања то-
ком више од једног века, улога На-
ционалне службе за запошљавање 
остала иста, а то је сузбијање неза-
послености и обезбеђивање социјал-
не сигурности за наше грађане.

У Новом Саду обележен Дан Националне службе за запошљавање

У Србији стопа незапослености  
пре десет година 25,9%, а сада 8,9%

Поводом обележавања 101. годишњице рада Националне службе за 
запошљавање, у свечаној сали Градске куће у Новом Саду 14. децембрa 

је организована прослава којој су присуствовали министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић, директор 

НСЗ Зоран Мартиновић са сарадницима, градоначелник Новог Сада  
Милан Ђурић, као и бројни представници локалних самоуправа, 

послодаваца и других социјалних партнера.
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– Мисија данашње модерне 
институције тржишта рада је да 
својим ангажовањем и иновативним 
приступима на пољу запошљавања 
допринесе даљем смањењу неза-
послености и побољшању квалитета 
живота у Србији. Ветар у леђа оства-
рењу зацртаних циљева Национал-
ној служби дају позитивна кретања 
на тржишту рада, која су у директ-
ној вези са економском политиком 
коју креира држава, али је значајан 
и утицај програма финансијске 
подршке и мера које спроводи наша 
институција. Захваљујући овим под-
стицајима, у мере активне политике 
запошљавања ове године је укључе-
но близу 17.500 лица, од чега 2.200 
особа са инвалидитетом – рекао је 
Мартиновић.

Директор НСЗ је овом приликом 
најавио за следећу годину још снаж-
нију буџетску подршку запошља-
вању од укупно 6 милијарди и 850 
милиона динара, што ће, како је на-
гласио, омогућити много већи обух-
ват и послодаваца и незапослених.

– Овде морамо истаћи и улогу 
готово свих локаних самуправа, али и 
Аутономне покрајине Војводине, који 
из својих буџета издвајају додатна 
средства за реализацију локалних и 
регионалних планова запошљавања, 
а која су и ове и наредне године пла-
нирана у износу од 900 милиона ди-
нара – додао је Мартиновић.

Осврнувши се на младе људе 
као покретачку снагу развоја сваког 
друштва, он је истакао активну уло-
гу Националне службе у реализацији 
програма за подстицање запошља-
вања младих „Моја прва плата”, који је 
започет 2020. године. У овом, трећем 
циклусу, до краја године НСЗ ће за-
кључити уговоре за око 9.000 младих 
до 30 година живота, који ће своја 
прва радна искуства стећи код 5.000 
послодаваца, навео је Мартиновић.

Већ традиционално, Национал-
на служба је и ове године доделила 

признања својим партнерима – пре-
дузећима и локалним самоуправа-
ма, који су у 2022. години изузетно 
допринели запошљавању. Добитни-
цима су признања уручили минис-
тар Никола Селаковић, директор НСЗ 
Зоран Мартиновић и заменик дирек-
тора НСЗ Петар Јарић.

У категорији предузећа, признања 
су добиле компаније „Leoni Wiring 
Systems Southeast” из Прокупља и 
„Aptiv Mobility Services” из Новог Сада. 
За изузетан допринос у запошљавању 
особа са инвалидитетом признање је 
добила Школа за основно и средње 
образовање „Радивој Поповић” из 
Сремске Митровице. У категорији 
предузетника који су своје пословање 
покренули уз финансијску подршку 
НСЗ, а данас запошљавају већи број 
лица, добитници су Лесли Адриан 
Дунбар, оснивач и директор компа-
није „Softver Inženjering Resolutesa” 
из Пирота и Бранко Лазић, директор 
компаније „Central Inn Zlatibor”. У ка-
тегорији локалних самоуправа које 
су ове године дале највећи допринос 
кроз укључивање незапослених лица 
у мере активне политике запошља-
вања, признања су додељена Граду 
Бору и Општини Трговиште.

На овогодишњој свечаности уру-
чена су и посебна признања парт-
нерима који су кроз дугогодишњу 
успешну сарадњу са НСЗ дали изу-
зетан допринос у области запошља-
вања. Такве, посебне захвалнице 
уручене су Граду Новом Саду, ком-
панији „Magna Seating” из Оџака и 
Немачкој организацији за међуна-
родну сарадњу (ГИЗ).

Ђурђина Мачак
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Администрација и управа

Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД

Београд

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Управни суд, Београд, Немањина 9.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски сарадник  
у звању саветник

Радни однос и место рада: Радни однос на 
неодређено, Седиште Управног суда, Београд, 
Немањина 9.

Опис послова: Помаже судији у раду, врши 
претходну оцену аката којима се покреће 
поступак пред судом, стара се о комплети-
рању предмета и отклањању евентуалних 
недостатака, проучава правна питања у вези 
са радом судија у појединачним предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, присуствује 
седницама већа и по налогу председника 
већа води записник и евиденцију о раду већа, 
сређује, расписује и организује достављање 
одређених писмена по налогу председника 
већа, врши евидентирање кретања предмета 
кроз електронску базу података у суду, врши 
и друге послове по налогу председника Суда 
или судије.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке – на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – дипломирани правник, или 
на специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за рад за ово радно место.

Образац пријаве на конкурс за радно место 
судијски сарадник у звању саветник у 
Седишту Управног суда у Београду можете 
пронаћи на интернет презентацији Управног 
суда. 

2. Радно место судијски сарадник  
у звању саветник

Радни однос и место рада: Радни однос на 
неодређено, Одељење Управног суда у Кра-
гујевцу, Крагујевац, Улица слободе бб.

Опис послова: Помаже судији у раду, врши 
претходну оцену аката којима се покреће 
поступак пред судом, стара се о комплети-
рању предмета и отклањању евентуалних 
недостатака, проучава правна питања у вези 
са радом судија у појединачним предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, присуствује 
седницама већа и по налогу председника 
већа води записник и евиденцију о раду већа, 
сређује, расписује и организује достављање 

одређених писмена по налогу председника 
већа, врши евидентирање кретања предмета 
кроз електронску базу података у суду, врши 
и друге послове по налогу председника Суда 
или судије.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке – на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – дипломирани правник, или 
на специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за рад за ово радно место.

Образац пријаве на конкурс за радно место 
судијски сарадник у звању саветник у 
Одељењу Управног суда у Крагујевцу можете 
пронаћи на интернет презентацији Управног 
суда. 

3. Радно место судијски сарадник  
у звању саветник

2 извршиоца

Радни однос и место рада: Радни однос на 
неодређено, Одељење Управног суда у Нишу, 
Ниш, Војводе Путника бб.

Опис послова: Помаже судији у раду, врши 
претходну оцену аката којима се покреће 
поступак пред судом, стара се о комплети-
рању предмета и отклањању евентуалних 
недостатака, проучава правна питања у вези 
са радом судија у појединачним предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, присуствује 
седницама већа и по налогу председника 
већа води записник и евиденцију о раду већа, 
сређује, расписује и организује достављање 
одређених писмена по налогу председника 
већа, врши евидентирање кретања предмета 
кроз електронску базу података у суду, врши 
и друге послове по налогу председника Суда 
или судије.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке – на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године – дипломирани правник, или 
на специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за рад за ово радно место.

Образац пријаве на конкурс за радно место 
судијски сарадник у звању саветник у 
Одељењу Управног суда у Нишу можете про-
наћи на интернет презентацији Управног 
суда.

III Заједнички услови конкурса за рад-
на места под редним бројем 1, 2 и 3: 
Изборни поступак се спроводи у више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функ-
ционалне компетенције, понашајне компетен-
ције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка обавештава се о резултату про-
вере компетенције и не позива се да учест-

вује у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази изборног поступка. 

Провера општих функционалних компе-
тенција: Међу кандидатима који учествују у 
изборном поступку врши се провера општих 
функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест);
• дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

Информације о материјалу за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Управног суда.

Кандидати који освоје један бод (1) у провери 
одређене опште компетенције искључују се 
из даљег изборног поступка.

Провера посебних функционалних ком-
петенција:
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада Судска управа Позна-
вање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда (провера ће 
се вршити писаним путем – тест и усменим 
путем – разговор са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада Судска управа, 
Познавање потврђених међународних уговора 
и опште прихваћених правила међународног 
права (провера ће се вршити писаним путем 
– тест и усменим путем – разговор са канди-
датом)
• Посебна функционална компетенција за 
радно место: Поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката 
(провера ће се вршити писаним путем – тест 
и усменим путем – разговор са кандидатом).

Провера понашајних компетенција: Про-
вера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама; управљање задаци-
ма и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет вршиће се писаним путем 
– Психометријско тестирање и усменим путем 
– Интервју базиран на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Интервју са коми-
сијом подразумева разговор који чланови 
комисије воде са кандидатом у циљу процене 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа.

Општи услови: Држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, 
да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државним органима због теже 
повреде радне дужности из радног односа и 
да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
• Образац пријаве на конкурс за одређено 
радно место који мора бити лично потписан.
• Уколико кандидат жели да буде ослобођен 
тестирања / провере компетенције дигитал-
на писменост, дужан је да уз образац пријаве 
приложи одговарајући сертификат, потврду 
или други тражени доказ.
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Приликом предаје обрасца пријаве на јавни 
конкурс пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у обрасцу пријаве 
назначио за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који 
успешно прођу проверу општих, посеб-
них и понашајних компетенција, пре 
интервјуа са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије;
• 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 
радном искуству у струци (потврде, решење, 
и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци);
• оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном правосудном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија потвр-
де да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издата од 
стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу;
• оригинал уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, не старије од  
6 месеци);
• други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом биће позвани, да у року од пет (5) 
радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе остале доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку. Кандидати који не доста-
ве наведене доказе у остављеном року, и 
кандидати који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, биће писмено обавештени да 
се искључују из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу Управни суд, 
Београд, Немањина број 9, са назнаком „За 
конкурс за радно место судијски сарадник у 
звању саветник”.

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр.  18/16 и 95/18), 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 евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама.

Документ о чињеницама по којима се 
води службена евиденција је: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном пра-
восудном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Управни суд ће прибавити доказе о чињени-
цама о којима се води службена евиденција 

изузев уколико наведене доказе кандидат сам 
достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део образца пријаве на 
конкурс за радно место којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. 

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

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

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

IV Рок за подношење пријаве на кон-
курс: Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 (осам) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се шаљу на адре-
су Управни суд, Београд, Немањина број 9, 
са назнаком „Пријава за јавни конкурс” или 
непосредно предају на пријемном шалтеру 
Управног суда, Београд, Немањина 9.
Датум оглашавања 21.12.2022. године.
Датум истека рока за пријављивање: 
29.12.2022. године.

V Место, дан и време када ће се спро-
вести изборни поступак: Са кандидатима 
који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту, а чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази, провера 
компетенција у изборном поступку обавиће 
се почев од 12.01.2022. године у Београду, у 
просторијама Седишта Управног суда, адре-
са Немањина 9, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени путем контакта које одреде 
у свом обрасцу пријаве на конкурс. 

Списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак биће објављен на интернет 
презентацији Управног суда, према шифрама 
њихове пријаве.

VI Лице задужено за давање инфор-
мација о конкурсу: Ика Радусиновић, 
011/3635-111.

Напомене:
• Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, 
недопуштене и неразумљиве, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.
• Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
• Изборни поступак ће бити спроведен без 
дискриминације по основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности, етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се засни-
ва на квалитету и отворена је за све који 

испуњавају прописане услове. Сви изрази, 
појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком грама-
тичком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола.
• Овај оглас објављује се на: интернет пре-
зентацији Управног суда, на огласној табли 
суда, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији и Периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, брoj 2/2019 и 67/2021) и Закључкa Коми-
сије 51 број: 112-12217/2021 од 27. децембра 
2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Београд, Немањина 
број 22-26.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место пољопривредни 
инспектор за пољопривредно 
земљиште, у звању саветник

Одељење пољопривредне инспекције 
за пољопривредно земљиште, Сектор 

пољопривредне инспекције
3 извршиоца и то:

1a) на подручју окружне подручне 
јединице у Севернобачком управном 

округу са седиштем у Суботици  
– 1 извршилац

1б) на подручју окружне подручне 
јединице у Златиборском управном 

округу са седиштем у Сјеници  
– 1 извршилац

1в) на подручју окружне подручне 
јединице у Зајечарском управном округу 

са седиштем у Зајечару – 1 извршилац

Oпис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама, и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке (дипл. инжењер 
пољопривреде, мастер инжењер пољоприв-
реде, специјалиста инжењер пољопривреде, 
специјалиста струк. инжењер пољопривре-
де) или из научне области економске нау-
ке (дипл. агроекономиста, мастер агрое-
кономиста, специјалиста агроекономиста, 
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специјалиста струковни агроекономиста) на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за инспек-
тора, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту. 

Место рада: Суботица, Сјеница, Зајечар.

2. Радно место пољопривредни 
инспектор за контролу подстицајних 

средстава у пољопривреди и 
сточарство, у звању саветник

Одсек пољопривредне инспекције за 
контролу подстицајних средстава у 

пољопривреди и сточарство, Одељење 
пољопривредне инспекције за 

контролу подстицајних средстава у 
пољопривреди, органску производњу 
и сточарство, Сектор пољопривредне 

инспекције
2 извршиоца и то:

2а) на подручју окружне подручне 
јединице у Сремском управном округу  

са седиштем у Сремској Митровици  
– 1 извршилац

2б) на подручју окружне подручне 
јединице у Мачванском управном округу 

са седиштем у Шапцу – 1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама, и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области биотехничке науке – одсек зоотех-
нике (сточарство) на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту. 

Место рада: Сремска Митровица, Шабац.

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

Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

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

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

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

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

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

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

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радна места под редним бројем 1 (1а, 
1б и 1в):
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, посту-
пак инспекцијског надзора и основе мето-
дологије анализе ризика) – провераваће се 
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
радно место релеватни прописи из делокру-
га радног места (Закон о пољопривредном 
земљишту) – провераваће се усмено путем 
симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место – возачка дозвола Б категорије 
провераваће се увидом у фотокопију возачке 
дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да 
фотокопију возачке дозволе Б категорије дос-
тави уз пријавни образац. 

За радна места под редним бројем 2 (2а 
и 2б):
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, посту-
пак инспекцијског надзора и основе мето-
дологије анализе ризика) – провераваће се 
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
радно место релеватни прописи из делокру-
га радног места (Закон о сточарству и Закон 
о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју) – провераваће се усмено путем симу-
лације.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место – возачка дозвола Б категорије 
провераваће се увидом у фотокопију возачке 
дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да 
фотокопију возачке дозволе Б категорије дос-
тави уз пријавни образац. 

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције за радна места под редним 
бројем 1 и 2 (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће 
се путем психометријских тестова и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

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

V Лице задужено за давање обаве- 
штења о конкурсу: Невена Павловић, тел. 
011/3616-284, у времени од 9.00 до 13.00 
часова.

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

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде или у штампаној верзији 
на писарници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Београд, 
Немањина бр. 22-26.

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

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

IX Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фото-
копија 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; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном испиту за инспектора; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о 
чињеницима садржаним у службеним евиден-
цијама, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од (5) 

пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

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

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

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступци ће се спровести, почев од 19. јану-
ара 2023. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени писаним путем на адресе 
које су навели у својим пријавама или путем 
e-mail адресе.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на бр. 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Службе за управљање кадровима. 
Кандидати ће о датуму, месту и времену спро-
вођења сваке фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона 
или email адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

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

Лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 

неодређено време и лице које је засновало 
радни однос на радном месту инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за 
инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања рад-
ног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.

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

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

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу 
јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у Управи за извршење кривичних санкција 
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-7595/2022 од 30. септембра 2022. годи-
не и 51 број: 112-9197/2022 од 29. новембра 
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД  
У БЕОГРАДУ-ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

1. Васпитач
у Служби за третман  

у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области Специјална еду-
кација и рехабилитација – смер за превенцију 
и третман поремећаја понашања, Психолошке 
науке, Педагошке науке, Социолошке науке; 
Политичке науке – смер за социјалну поли-
тику и социјални рад и Филозофија – смер 
за андрагогију, у оквиру образовно-научног 
поља Друштвено-хуманистичких наука, на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни 
стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

2. Медицински техничар  
у звању референта

1 извршилац

Услови: Завршена средња школа медицин-
ске струке – смер за медицинске техничаре; 
положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите и нај-
мање две године радног искуства у струци 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: знање из Закона о извршењу кри-
вичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

3. Кројач
у Служби за обуку и упошљавање

1 извршилац

Услови: Средња школа технолошке, кројач-
ке или текстилне струке; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног иску-
ства 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 кри-
вичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Место рада: Београд, ул. Зрењанински пут бб.

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ

4. Послови спољног обезбеђења, 
техничке безбедности и заштите  

од пожара
у Служби за обезбеђење,  

у звању командир
4 извршиоца

Услови: Завршена средња школа, положен 
испит за звање командира и радно искуство у 
Служби за обезбеђење, односно на истим или 
одговарајућим пословима у складу са законом 
од шест месеци и током приправничког ста-
жа, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: знање из Закона о извршењу кривичних 
санкција – усмено; вештина комуникације – 
непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Стоматолог
у Служби за здравствену заштиту  

у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области Стоматолошке науке на студијама 
другог степена интегрисане академске студије 
у обиму од 300 ЕСПБ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите и нај-
мање три година радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Стручне оспособљености, знање и 
вештине које се проверавају у изборном 
поступку: знање из Закона о извршењу кри-
вичних санкција – усмено вештина комуника-
ције – непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Место рада: Београд, Бачванска 14.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:
– пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти редни број радног места из текста конкурса 
као и назив радног места за које се конкури-
ше, име и презиме, датум и место рођења, 
јединствени матични број грађана, адре-
су пребивалишта, односно боравишта, мејл 
адреса за контакт, контакт телефон, податке 
о образовању, податке о врсти и дужини рад-
ног искуства у степену стручне спреме пропи-
сане за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, 
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 
спрему 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 кри-
вични поступак за кривично дело које се гони 
по службеној дужности (не старије од 30 
дана) – заједничко за сва радна места; 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство у 
струци) – заједничко за сва радна места; 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту – за 
радна места под редним бр. 1, 3; 
– оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту 
или стручном испиту у области здравствене 
заштите – за радна места под редним бр. 2, 5; 
(У складу са чланом 101 Закона о државним 
службеницима државни стручни испит нису 
дужни да полажу државни службеници који 
су здравствени радници или здравствени 
сарадници у Управи за извршење кривичних 
санкција, који су у обавези да полажу или су 
положили стручни испит у области здравстве-
не заштите); 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном стручном испиту за звање коман-
дир – за радно место под редним бројем 4; 
– оригинал или оверена фотокопија потвр-
де да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа, издата од 

стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу – зајед-
ничко 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 учинити уместо ње – заједничко за 
сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интер-
нет презентацији Министарства правде, 
на следећој интернет адреси: http://www.
mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

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

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши 
увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује (члан 
9 став 3); да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Ако странка у року не подне-
се личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). 

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

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

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

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

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

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

X Општи услови за рад на радном месту: 
Чланом 45 став 1 Закона о државним службе-
ницима прописано је да као државни службе-
ник може да се запосли пунолетан државља-
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нин Републике Србије који има прописану 
стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест м есеци.

Посебни услови за рад на радном месту: 
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кри-
вичних санкција прописано је да се у радни 
однос не може примити лице које је осуђено 
због кривичног дела које се гони по службе-
ној 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 про-
писима којима је уређено вршење безбеднос-
них провера, постоје безбедносне сметње.

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

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

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

XIII Адреса на коју се подносе пријаве: 
Министарство правде, Управа за извршење 
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.

XIV Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Биљана Станишић и 
Сања Пешић Дамљановић, тел: 011/2685-305 
и Дејан Миљковић, тел: 011/3631-059 (рад-
ним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у року утврђеном зако-
ном.
Државни службеник на пробном раду који је 
радни однос засновао на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа. 
Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве за свако 
радно место на које конкуришу у којима наво-
де уз коју од пријава су приложили тражене 
доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини или суду 
или од стране јавног бележника биће одбаче-
не закључком конкурсне комисије. 
Управа за извршење кривичних санкција ће 
службеним путем вршити безбедносну про-
веру, у складу са чланом 254 Закона о извр-
шењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се докумен-
тација враћати искључиво уз писмени захтев 
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Министарства правде: www.mpravde.
gov.rs, на порталу е-управе и на огласној 
табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

ЛОЗНИЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Порески инспектор за послове 
контроле 1

Опис послова: Обавља сложене посло-
ве у вези утврђивања и контроле извор-
них локалних јавних прихода из надлеж-
ности одсека тј. израђује нацрте решења о 
утврђивању изворних локалних јавних при-
хода, проверава пореску пријаву да ли је 
исправно, потпуно и тачно попуњена, раз-
матра право на пореско ослобођење порес-
ког обвезника, врши проверу и утврђивање 
законитости и правилности испуњавања 
пореских обавеза, учествује у припре-
ми годишњег плана контроле, припрема 
пореску контролу према добијеном налогу, 
обавља контролу укључујући и путовање 
до места где се врши контрола, сачињава 
записник, разматра примедбе на записник, 
сачињава допунски записних о контоли и 
додатак записника о контроли, одлучује 
о мерама и самостално израђује нацрте 
пореских аката према надзираном органу 
због непоступања по налогу из записника, 
израђује извештаје у вези утврђивања и 
контроле изворних локалних јавних прихо-
да. У складу са позитивним законским про-
писима и градским одлукама обавља и друге 
послове пружања пореских услуга и послове 
пореске контроле прописане законом којим 
је уређен порески поступак. Иницира покре-
тање порескопрекршајног поступка. Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека и 
начелника одељења.

Услови: високо образовање из научне 
области економских или правних наука стече-
но на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
дипломирани економиста или дипломирани 
правник са стеченим образовањем на основ-
ним студијама од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за инспектора и познавање рада 
на рачунару.

Стручна оспособљеност, знања и 
вештине које се проверавају у избор-
ном поступку: Конкурсна комисија вршиће 
проверу и оцењивање стручне оспособље-
ности усменим разговором са учесници-
ма огласа, провером знања из Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) Закона о пореском поступ-
ку и пореској администрацији („Службени 
гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002, – испр., 
23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 
85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 
63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 
72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 
2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентич-
но тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 
30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020), Зако-
на о порезу на имовину („Службени гласник 
РС”, број 26/2001, „Службени лист СРЈ”, број 
42/2002 – одлука СУС и „Службени глас-
ник РС”, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 
68/2014 – др. закон, 95/2018, 99/2018 – 
одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021), 
Закона о инспекцијском надзору („Службе-
ни гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018 – др. 
закон и 95/2018), Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 
– усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађе-
ни дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 
83/2016, 91/2016 – усклађени дин.изн., 
104/216 – др. закон, 96/2017 – усклађе-
ни дин. изн. 89/2018 – усклађени дин. изн., 
95/2018 – др. закон, 86/2019 – усклађени 
дин.изн., 126/2020 – усклађени дин. изн., 
99/2021 – усклађени дин. изн. и 111/2021 – 
др. закон), Закон о накнади за коришћење 
јавних добара („Службени гласник РС”, 
бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени 
дин. изн. 156/2020 – усклађени дин. изн. и 
15/2021 – усклађени дин. изн.).

Службеник за јавне набавке 2

Опис послова: Учествује у припреми пла-
на и поступка јавних набавки. Прати реали-
зацију уговора. Води евиденцију о примље-
ним инструјментима обезбеђења. Архивира 
и чува примљене инструменте ибезбеђења, 
као и осталу документацију у поступку јав-
них набавки. Води евиденцију о спроведеним 
јавним набавкама. Прати рочност у поступку 
јавних набавки. Обавља и друге послове по 
налогу начелника одељења и координатора 
одсека.

Услови: високо образовање из научне 
области правних или економских наука сте-
чено на основним академским студијама у 
обиму од 240 ЕСПБ бодова мастер академ-
ским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, 
односно дипломирани правник или дипломи-
рани економиста са стеченим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање једна година радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, положен испит за службеника за јавне 
набавке и познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном 
поступку: Конкурсна комисија вршиће про-
веру и оцењивање стручне оспособљености 
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усменим разговором са учесницима огласа, 
провером знања из Закона о јавним набавка-
ма („Службени гласник РС”, број 91/2019). 

Послови издавања решења
у складу са чланом 145 закона и 

привремених грађевинских дозвола 1

Опис послова: Проверава испуњеност фор-
малних услова за поступање по захтеву, 
и припрема решење којим се одобрава 
извођење радова из члана 145. Закона о пла-
нирању и изградњи, припрема привремене 
грађевинске дозволе, припрема одбијање 
захтева, припрема решења за све објекте који 
се постављају на јавној површини, прибавља 
техничке услове од надлежних органа и орга-
низација, води евиденцију о издатим одо-
брењима, врши и друге послове из Регистра 
административних поступака по налогу шефа 
Одсека и начелника Одељења.

Услови: високо образовање из научне 
области техничко-технолошких наука стече-
но на основним академским студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању 
до три године, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Стручна оспособљеност, знања и веш- 
тине које се проверавају у изборном 
поступку: Конкурсна комисија вршиће 
проверу и оцењивање стручне оспособље-
ности усменим разговором са учесницима 
огласа, провером знања из Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 98/13 – УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19. 37/19, 9/20 и 
52/21), Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС”, број 68/19), Правил-
ника о садржини, начину и поступку израде 
и начина вршења контроле техничке доку-
ментације према намени објекта („Службени 
гласник РС”, број 73/19) и Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18).

Послови локалног економског 
развоја

Опис посла: студијско-аналитички послови 
у вези са припремом, израдом и праћењем 
стратешких докумената везано за подсти-
цање и усмеравање локалног економског 
развоја; студијско-аналитички и статистич-
ко-евиденционални послови прикупљања, 
обраде и анализе података, формирање и 
редовно ажурирање базе података послов-
них информација од значаја за локални еко-
номски развој; предлагање подстицајних 
мера за унапређење локалног економског 
развоја; аналитичко-оперативни послови 
везани за праћење домаћих и међународних 
конкурса, припрему и реализацију развој-
них пројеката, обезбеђење додатних финан-
сијских средстава, помоћ и подршку потен-
цијалним инвеститорима и предузетницима 
у домену улагања и отварања предузећа; 
послови везани за праћење и оцену стања на 
тржишту радне снаге, организацију и учешће 
у реализацији едукативних програма обуке 
за преквалификацију и доквалификацију 
незапослених лица у складу са потребама 
привреде; сарадња са Националном служ-
бом за запошљавање у реализацији мера 
активне политике запошљавања; послови 

на организацији и реализацији маркетиншко 
промотивних кампања и промоција послов-
них концепата и потенцијала Града за страна 
улагања; послови јачања институционалне 
подршке локалном економском развоју, кроз 
разне врсте обука за запослене у институ-
цијама; стална комуникација са лицима и 
службама надлежним за привредни развој 
града; мониторинг и евалуација спровођења 
пројеката и припрема извештаја о пројекти-
ма одрживог економског развоја; сарадња 
са надлежним установама и институцијама 
на локалном, регионалном и републичком 
нивоу, привредним субјектима и пословним 
удружењима, невладиним организацијама и 
донаторима везано за економски развој гра-
да. По потреби сарађује са осталим запос-
леним у Одељењу пружајући стручну помоћ, 
обавља и друге послове по налогу начелни-
ка и помоћника начелника Одељења. За свој 
рад непосредно је одговоран шефу Одсека и 
начелнику Одељења.

Услови: високо образовање из научне 
области економских или пољопривредних 
наука стечено на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно дипломирани економиста или 
дипломирани инжењер пољопривреде са сте-
ченим образовањем на основним студијама од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање једна годи-
на радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, најмање једна година рад-
ног искуства у струци и познавање рада на 
рачунару.

Стручна оспособљеност, знања и веш- 
тине које се проверавају у изборном 
поступку: Конкурсна комисија вршиће про-
веру и оцењивање стручне оспособљености 
усменим разговором са учесницима огла-
са, провером знања из Закона о улагањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 89/19, 95/18), 
Закона о регионалном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 51/09, 30/10, 89/15 – др. 
закон), Закона о контроли државне помоћи 
(„Службени гласник РС”, број 73/19), Зако-
на о привредним друштвима („Службени 
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. 
закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), 
Уредбе о одређивању критеријума за доде-
лу подстицаја ради привлачења директних 
улагања („Службени гласник РС”, број 1/19), 
Уредбе о утврђивању јединствене листе раз-
вијености региона и јединица локалне смоу-
праве („Службени гласник РС”, број 104/14) 
и Уредбе о правима за доделу државне 
помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 
100/11, 91/12, 97/13, 119 /14, 23/21 – др. 
уредбе, 62/21 – др. уредбе и 99/ 21 – др. 
уредбе).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
и остале услове прописане Законом: да је 
пунолетан држављанин Републике Србије, 
да није правоснажно осуђиван на безуслов-
ну казну затвора од најмање шест месеци, 
да му раније није престајао радни однос у 
државном органу, односну органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, 
због теже повреде дужности из радног одно-
са и да испуњава остале услове одређене 
законом, другим прописом и актом о систе-
матизацији радних места. Докази које канди-
дати прилажу уз пријаву на кокурс: оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 

књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
уверења да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци (не старије од 6 месеци); изјаву кандида-
та да му раније није престао радни однос у 
државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоупра-
ве, због теже повреде дужности из радног 
односа; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном државном стручном 
испиту; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном испиту за инспектора 
за радно место под редним бројем 1; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
положеном испиту за службеника за јавне 
набавке за радно место под редним бројем 
2; доказ о радном искуству у струци (потвр-
да, решење или други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно иску-
ство); личну и радну биографију. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника, односно Суда, 
Градској или Општинској управи (ако су ове-
рени пре 28.02.2017. године)

Провера стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном 
поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, назначене вештине и 
знања биће проверени у просторијама Град-
ске управа града Лозница ул. Карађорђева 
бр. 2. О датуму и времену спровођења избор-
ног поступка кандитати ће бити обавештени 
телефонским путем, путем електронске поште 
или поштом, на бројеве и адресе које су наве-
ли у пријави.

Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

Напомена: Кандидат који први пут заснива 
радни однос у јединици локалне самоупра-
ве, подлежу пробном раду од шест месеци. 
Кандидат без положеног државног стручног 
испита прима се на рад под условом да тај 
испит положи до окончања пробног рада, 
односно у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа. Кандидат без положеног 
испита за инспектора и положеног испита за 
службеника за јавне набавке прима се на рад 
под условом да испит за инспектора, односно 
испит за службеника за јавне набавке поло-
жи до окончања пробног рада, односно у року 
од шест месеци од дана заснивања радног 
односа. Пријаве на јавни конкурс са потреб-
ном доказима доставити на адресу Градска 
управа града Лозница ул. Карађорђева бр. 2 
са назнаком „За јавни конкурс” у року од 15 
дана од дана објављивања Јавног конкурса. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања. Пријаве доставити путем поште 
или лично, на шалтер писарнице, приземље 
Градске управе. Лице задужено за давање 
додатних обавештења о јавном конкурсу: 
Зоран Зарић, у канцеларији бр. 111, телефон 
015/879-257. Јавни конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју је именовао начелник Град-
ске управе града Лозница. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, биће одбачене закључком 
конкурсне комисије.
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ПАНЧЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
ПАНЧЕВО

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у којем се радно место попуња-
ва: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, 
Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место информатичар  
у звању сарадник

Опис послова: Успоставља и развија елек-
тронску документацију на нивоу тужилаштва 
и осигурава прикупљање, трансфер и тачност 
података, учествује у успостављању и одржа-
вању базе података Информационог систе-
ма и успоставља процедуре које обезбеђују 
одржавање квалитета и повезаност подата-
ка; пружа подршку у обуци, анализи, при-
купљању и складиштењу података на нивоу 
тужилаштва, припрема материјал и процедуре 
за обуку, рад, коришћење и функционисање 
информационог система; учествује у изра-
ди пројектних задатака, идејених, главних и 
извођачких пројеката информационог систе-
ма; врши програмирање и израђује програм-
ску документацију и упутства за рад корис-
ника Информационог система и успоставља 
безбедносне процедуре Информационог сис-
тема; израђује извештаје и анализе из Инфор-
мационог система за потребе тужилаштва; 
инсталира и одржава системске и комуника-
ционе софтвере за базе података; админис-
трира са хардвером и мрежама, системским 
софтвером и базама података Информацио-
ног система; припрема упитнике методолошки 
материјал за израду статистичких извештаја 
и материјал за прикупљање статистичких 
података, обавља и друге послове по налогу 
јавног тужиоца.

Услови: Стечено високо образовање из 
области природно-математичких или електро-
техничких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до 3 године, положен државни струч-
ни испит, најмање три године радног искуства 
у струци и потребне компетенције за рад за 
ово радно место.

III Фазе изборног поступка: Изборни 
поступак се спроводи из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне 
компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, понашајне компетенције и фаза у 
којој се спроводи интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учест-
вују у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције и то: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити путем 
писаног теста), 
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или увидом 
у доказ – сертификат о познавањау рада на 
рачунару),

– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом).

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

2. Провера посебних функционал-
них компетеција: Након сачињавања 
извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетеција, врши 
се провера посебних функционалних ком-
петеција за радно место информатичар у 
звању сарадник: 

Посебна функционална компетенција у 
области информатички послови
1. Познавање метода и техника прикупљања, 
евидентирања и ажурирања података у база-
ма података
2. Познавање система дељења ресурса
3. Познавање Office пакета и интернет техно-
логије
4. Одржавање хардвера
5. Поседовање знања из области информа-
ционе безбедности
(провера ће се вршити писаним путем – тес-
том)
– Посебна функционална компетенција у 
области информатички послови – TCP/IP и 
DNS (провера ће се вршити писаним путем – 
тестом)
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – познавање релеват-
них прописа, интерних процедура и других 
аката органа битних за обављање послова 
радног места информатичара (провера ће се 
обавити усменим путем – разговор са канди-
датом) 
Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата, а време за припрему 
усменог задатка не може бити дуже од пола 
сата.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере посебних компентенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
посебних функционалних компетенција, врши 
се провера понашајних компентенција.

3. Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата рада; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и инегритет (провера ће се вршити од 
стране дипломираног психолога, на основу 
интервјуа и/или писаним путем базираног на 
компетенцијама).

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
понашајних компетенција, приступа се фази у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандитата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа провераваће се путем интервјуа са 
Комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће про-
веравати у року од три месеца, рачунајући од 
дана истека рока подношење пријава на пре-
дметни јавни конкурс.

IV Место рада: Основно јавно тужилаштво 
у Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Пут-
ника 13-15.

V Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: 
– да је учесник конкурса држављанин Репу-
блике Србије, 
– да је учесник пунолетан, 
– да има прописану стручну спрему и да 
испуњава услове одређене законом и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места, 
– да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа, 
– да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци (чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу: 
– Пријава за јавни конкурс подноси се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Основног јавног тужилаштва у Пан-
чеву www.pa.os.jt.rs;
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан;
– Образац пријаве на конкурс садржи: подат-
ке о конкурсу, личне податке, адресу стано-
вања, телефон, електронску адресу, обра-
зовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног 
односа, податак о знању рада на рачуна-
ру, податак о знању страног језика, додат-
не едукације, радно исукство, посебне усло-
ве, добровољно дату изјаву о припадности 
националној мањини, посебне изјаве од зна-
чаја за учешће у конкурсним поступцима у 
државним органима;
– Пријава на јавни конкурс се може подне-
ти путем поште или непосредно на адресу: 
Основно јавно тужилаштво у Панчеву, Пан-
чево, Улица војводе Радомира Путника број 
13-15;
– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Под-
носилац пријаве биће обавештен додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

VIII Датум и место провера компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на јав-
ни конкурс, спровешће се изборни поступак о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакте (адресе, бројеви телефона, или 
e-mail адресе) које су навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у 
просторијама Основног јавног тужилаштва у 
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Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15, 
Панчево, трећи спрат. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка, обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасциа 
пријаве.

IX Општи, остали докази које прилажу 
само кандитати који су успешно прошли 
фазе изборног поступка пре интервјуа 
са комисијом: 
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених 
– оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству
– уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старије од 6 месеци)
– уверење да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издаје надлежна 
полицијска управа, не старије од 6 месеци)
– потврда да кандитату није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (или писмена изја-
ва учесника конкурса)
– оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за радно место, 
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство)
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исте) 
– Образац 1 – Изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена еви-
денција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/2016) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницима о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном испиту за рад у 
државним органима, уверење да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у 
обрасцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Наведене доказе кондидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени основним судови-
ма, судским јединицама, односно општинским 
управама као поврени послови) као доказ 
могу се приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године 
у основним судовима односно општинским 
управама.

X Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је: 8 дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању 
Националне службе за запошљавање 
„Послови”.

XI Адреса на коју се подноси пријава на 
јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво 
у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15, 
26000 Панчево, са назнаком „За јавни кон-
курс”.

XII Изборни поступак: Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на рад-
ном месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет презента-
цији овог тужилаштва, према шифрама њихо-
ве пријаве. 

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о време-
ну и месту провере посебних функционалних 
компетеција, а потом и о времену месту про-
вере понашајних компетенција и на крају оба-
вити интервју са кандитатом.

Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу су: Даница 
Јањић виши тужилачки помоћник, контакт 
телефон 013/352-609. 

Напомена: 
Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене 
закључком. 
Кандидтати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.ф. Основног јавног тужио-
ца у Панчеву.
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији Основног јавног тужилаштва у Пан-
чеву www.pa.os.jt.rs, на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs, на порталу е – управе, на огласној 
табли, интернет презентацију и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови”.
Сви изрази, појмови именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
критминације и на особе женског пола. 

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Основног 
јавног тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs.

СУБОТИЦА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Главна 12

Туристички водич / туристички 
аниматор

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом о раду, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: да поседује вишу стручну 
спрему – VI степен стручне спреме; позна-
вање српског и мађарског језика и рада на 
рачунару (MC office, Интернет); да поседује 
организационе способности и вештине добре 
комуникације; да нема законских сметњи за 
његово именовање. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине кандидата оцењује се уви-
дом у податке из пријаве и доказе поднете 
уз пријаву на конкурсу, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада. Неопходно је 
да кандидат поднесе следећу документацију: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија), диплому или уверење о стеченом 
образовању (оригинал или оверена копија), 
уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело и да се против њега не води кри-
вични поступак, оверену фотокопију личне 
карте, биографију (ЦВ). Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече од дана 
објављивања Јавног конкурса публика-
цији „Послови” НСЗ и на интернет страници 
Туристичке органиције општине Бачка Топо-
ла. Пријаве слати на горе наведену адресу, 
у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курс за пријем у радни однос на пословима 
туристичког водича / туристичког аниматора 
на неодређено време у Туристичкој организа-
ци општине Бачка Топола”. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. 

Пословни центри НСЗ

http://www.pa.os.jt.rs
http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
http://www.pa.os.jt.rs
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Трговина и услуге

Трговина и услуге

„EUROCONS GROUP” DOO
26300 Вршац, Стеријина 19

Рачуновођа

Опис посла: књижење улазних и излазних 
фактура, израда биланса стања, биланса 
успеха, израда месечне ПДВ пријаве, обрачун 
пореза по одбитку на закупе.

УСЛОВИ: занимање: дипломирани економис-
та; ниво квалификације: VII/1 дипломирани 
економиста; потребно радно искуство од пет 
година. Додатна знања и вештине: потребно 
је да лице има положено за овлашћеног рачу-
новођу. Достављање радне биографије на 
имејл: hr@eurocons. rs Рок за пријављивање 
на оглас јануар 2023.

ТРАНСПРОДУКТ БУС ПРЕВОЗ
11090 Београд, Кружни пут Кијево 34

тел. 064/6153-388

Контрола камера у возилима
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ:без обзира на радно искуство. Рад у 
сменама. Кандидати треба да се јаве на телефон 
064/6153-388, контакт особа је Вук Милановић.

„AVB TEAM” DOO
11070 Нови Београд, Народних хероја 43

тел. 060/3456-165

Хигијеничар
8 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основ-
на школа. Пријаве слати на e-mail: novak.
potezica@avbteam.com у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

МУШКИ ФРИЗЕРСКИ САЛОН 
ЧУПЕРАК

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 115
тел. 060/3450-080

Мушки фризер
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме; 
без обзира на искуство. Рад у сменама. Рок за 
пријаву 12.01.2023. године. Јављање на теле-
фон број: 060/3450-080.

GLOBE WILLIAMS
Београд, Крунска 52

тел. 063/391-303

Хигијеничар/ка
за рад у Новом Саду

7 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство. Рок за пријаву 11.01.2023. 
Јављање кандидата на телефон број: 
063/391-303.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„НАПРЕДАК”

18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Инкасант

УСЛОВИ: IV ССС, средње образовање у чет-
ворогогодишњем трајању природне или тех-
ничке струке, или средње образовање у тро-
годишњем трајању, природне или техничке 
струке; радно искуство 1 година.

ECOCLEANING 2010
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд 
Стевана Георгијевића 2в

тел. 066/6474-014
e-mail: tatjana@-cleaning.rs

Хигијеничарка
на одређено време 12 месеци,  

место рада Врање, Полицијска управа
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; рад-
но искуство небитно. Одржавање хигијене 
пословних просторија. Рад ван просторија 
послодавца. Рок за пријављивање на оглас 
хитно.

BG AUTOMATIK TRANSMISSION DOO
11000 Београд, Пролећна 2

Продавац делова  
за аутоматске мењаче

на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; посе-
довање возачке дозволе Б категорије; знање 
енглеског језика средњи ниво; без обзи-
ра на радно искуство. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефон 
065/9909-490; пријаве слати на e-mail: info@
bgautomatik.com Рок за пријаву на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. 

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 
„ЕКОНОМИСТА”
11070 Нови Београд 

Париске комуне 24, лок. 9
тел. 060/3029-811

Књиговођа
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме 
у наведеном занимању, познавање рада на 
рачунару (MS Office). Пријаве слати на e-mail: 
vlada_nik@mts. rs у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа. 

SET UP SYSTEMS DOO
32000 Крагујевац, Зоре Радуловић 27

тел. 063/1025-300

Монтер – инсталатер
2 извршиоца

Опис посла: инсталирање опреме за кабловс-
ку ТВ и рад на мрежи.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; основ-
но познавање рада на рачунару; возачка 
дозвола Б категорије; без обзира на радно 
искуство. 

DANUBE 8083
21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 75

e-mail: salonangelsns@hotmail.com

Медицински педикир
пробни рад

УСЛОВИ: III ССС, педикир; са радним иску-
ством. Рад у сменама; обезбеђен превоз. 
Трајање конкурса: 14.02.2023. Јављање на 
горе наведени имејл.

ETERNA VITA GROUP
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар револуције 22 в
тел. 064/1001-740

e-mail: hr@emperoline. com

Менаџер продаје
на одређено време са местом рада  

у Ужицу
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-VII ССС, без обзира на образовни 
профил, возачка дозвола Б категорије. Слање 
пријаве за посао мејлом. Јављање кандида-
та на контакт телефон: 064/1001-740. Дос-
тављање радних биографија на увид, hr@
emperoline. com.

Букер – агент продаје
на одређено време са местом рада  

у Ужицу
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-VII ССС, без обзира на образов-
ни профили, возачка дозвола Б категорије. 
Слање пријаве за посао мејлом. Јављање 
кандидата на контакт телефон, 064/1001-
740. Достављање радних биографија на увид,  
hr@emperoline. com.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „БОЉЕВАЦ”
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар
ловишта „Црни Тимок”,  

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: потребно је да кандидат испуњавају 
следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије старији од 18 година; да има најмање III 
степен шумарске или ветеринарске струке; да 
поседује лиценцу за обављање послова ловочу-
варске службе; да поседује дозволу за држање 
и ношење ловачког оружја; да има положен 
возачки испит Б категорије; познавање рада 
на рачунару – Microsoft Word програм; да је 
без кривичних пријава пред основним судом. 
Документација коју је кандидат дужан да при-
ложи уз пријаву на оглас: очитана лична карта; 
доказ о поседовању тражене стручне спреме – 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању и лиценце за обављање 
послова ловочуварске службе; фотокопија 
возачке дозволе са очитаним подацима; очи-
тан оружни лист; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење од 
надлежних судова да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута оптужница; 
лекарско уверење о способности за рад канди-
дат подноси пре закључивања уговора о раду. 
Лице за контакт: Златомир Николић 030/463-
766. Рок за пријаву кандита је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Ловочу-
вар ће обављати послове и радне задатке пред-
виђене Законом о дивљачи и ловству Републи-
ке Србије, Правилником о раду ловочуварске 
службе и другим актима удружења.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Медицина

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб.

Специјалиста радиологије
на одређено време  

(дужи временски период)

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, специјализација из 
радиологије, VII/2 степен стручне спреме и 
лиценца за рад.

Стоматолошка сестра
на одређено време, замена запосленог 

који се налази на дужем боловању

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла – смер стоматолошка сестра, положен 
стручни испит, лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас и кратку био-
графију (ЦВ), доставити и доказе о испуња-
вању услова огласа у погледу стручне спреме. 
Пријаве поднети лично код секретарице ДЗ 
„Бела Црква” или послати на горе наведену 
адресу, са назнаком „За оглас”. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” и огласној табли НСЗ и на 
огласној табли ДЗ „Бела Црква”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 013/853-020.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3

тел. 0230/471-703, 471-066
e-mail: dzcoka@dzcoka.com

Магистар фармације – медицински 
биохемичар / магистар фармације 

специјалисте медицинске 
биохемије – начелник у Служби за 

лабораторијску и другу дијагностику
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, захтева се високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису које уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање 5 година 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; положен 
стручни испит; поседовање лиценце за 
рад; најмање шест (6 месеци радног иску-
ства у звању магистра фармације; положен 
вожачки испит за Б категорију. Као доказ 
о испуњености услова уз пријаву обавезно 
доставити: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном високом образовању (фар-
мацеутски факултет); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за рад; доказ 
о радном искуству (најмање 6 месеци рад-
ног искуства у звању магистра фармације); 
фотокопију возачке дозволе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања огласа на зва-
ничној интернет страници Националне 
службе за запошљавање и Министарства 
здравља Републике Србије. Одлука о избору 
кандидата ће бити донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. 
Поднета документација се задржава. Канди-

дати пријаве са конкурсном документацијом 
могу доставити лично Кадровској служби 
ДЗ Чока или могу послати поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас”. Документација која није преда-
та у временском року од 15 дана од дана 
објављивања огласа неће бити узете у раз-
матрање као ни конкурсна документација 
која је непотпуна.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3

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

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, на одређено 
време због повећаног обима посла

Доктор медицине – изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, на одређено 
време замена запосленог због 

привремене спречености преко 30 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, захтева се високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису које уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање 5 година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; положен стручни испит; 
поседовање лиценце за рад; најмање шест 
6 месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине; положен вожачки испит за Б 
категорију. Као доказ о испуњености услова 
уз пријаву обавезно доставити: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању (медицински факултет); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад; 
фотокопију возачке дозволе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа на званичној 
интернет страници Националне Службе за 
запошљавање и Министарства здравља Репу-
блике Србије. Одлука о избору кандидата ће 
бити донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава. Кандидати 
који не буду изабрани не могу да захтевају 
повраћај конкурсне документације. Канди-
дати пријаве са конкурсном документацијом 
могу доставити лично Кадровској служби ДЗ 
Чока или могу послати поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на оглас”. 
Документација која није предата у времен-
ском року од 8 дана од дана објављивања 
огласа неће бити узете у разматрање као ни 
конкурсна документација која је непотпуна.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ”

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

Немедицински технички и помоћни 
радник – спремачица

на одређено време до две године

УСЛОВИ: завршена основна школа. Канди-
дати уз пријаву на оглас достављају и сле-
дећа документа: кратку пословну биографију; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију личне карте; потврду о радном 
искуству. 

Возач
у хитној медицинској помоћи,  

на одређено време до две године

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема 
и поседовање возачке дозволе Б категорије. 
Кандидати уз пријаву на оглас достављају и 
следећа документа: фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију личне карте, 
фотокопију возачке дозволе; потврду о рад-
ном искуству.

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 дана. 
Пријаве се достављају на горе наведену адре-
су. Опис посла по Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у 
Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле” Рача.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА 
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Доктор медицине – изабрани лекар 
за одрасле

у Служби опште медицине са хитном 
медицинском помоћи, санитетским 

превозом, кућним лечењем и негом, на 
одређено време, најдуже до 24 месеца

Доктор медицине – изабрани лекар 
за одрасле

у Служби опште медицине са хитном 
медицинском помоћи, санитетским 

превозом, кућним лечењем и негом, 
на одређено време, због замене 

привремено одсутног запосленог  
до његовог повратка на рад

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, 
као и следеће посебне услове утврђене Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Љубовија са ста-
ционаром (бр. 169/2018, 448/2018, 114/19, 
703/2020 и 930/2021): стручна спрема / обра-
зовање: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања 
/ испити / радно искуство: положен струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Сменски рад. Заинтересовани кандидати, уз 
пријаву на оглас, подносе следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи која се тражи јавним огласом; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежне коморе / оверену фотокопију 
решење о упису у именик коморе; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); фотокопију личне карте или 
извод очитане личне карте; кратку личну и 
радну биографију (ЦВ) са адресом и контакт 
телефоном и e-mail адресом. Описи посло-
ва утврђени су Правилником о организацији 
и систематизацији послова ДЗ Љубовија 
(са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 
114/19 703/2020 и 930/2021, кандидатима 
су доступни на увид у просторијама Правне 
службе, радним данима од 14 до 15 часова. 
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
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НСЗ. Пријаве се подносе лично у просторија-
ма Правне службе, или поштом, на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос на одређено време”. 
Документација тражена јавним конкурсом 
подноси се у затвореној коверти (затвореној 
на начин да се приликом отварања исте може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отва-
ра). Обавезно назначити да ли се пријава на 
оглас односи на оба радна места за која је 
расписан јавни оглас или само за једно од 
њих и навести које. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. 
У складу са чл. 9 став 3 Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је осни-
вач Република Србија, аутономна покрајина 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс 
I) одлуку о избору кандидата, доноси дирек-
тор ДЗ Љубовија са стационаром. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.), о чему се 
сачињава записник. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Податке прикупља и податке обрађује 
Правна служба ДЗ Љубовија са стациона-
ром. Кандидати ће бити обавештени о избору 
најкасније у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације на контакт теле-
фон 015/561-898 или лично у просторијама 
Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

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

Физиотерапеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотера-
пеутски техничар), IV степен стручне спреме; 
положен стручни испит за своје звање. Кан-
дидати уз пријаву подносе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој школи (оригинал или оверена 
фотокопија), оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору, фотокопију личне 
карте, кратку биографију. 

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне 
спреме. Кандидати уз пријаву подносе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи, фото-
копију личне карте, кратку биографију. 

Медицинска сестра
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска 
сестра / техничар), IV степен стручне спреме; 
положен стручни испит за своје звање. Кан-
дидати уз пријаву подносе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне 

коморе или решења о упису у комору, фото-
копију личне карте, кратку биографију. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Спе-
цијална болница „Сокобања”, 18230 Соко-
бања, Војводе Мишића 48 или непосредно у 
Болници. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Психолог
у Консултативно-специјалистичкој 

служби

УСЛОВИ: потребно радно искуство на посло-
вима психолога у здравственим установама. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, кратку биографиуа са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них информације и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора, дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу ДЗ Раковица и на сајту ДЗ Рако-
вица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом 
здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице 
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу ДЗ Раковица.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење пулмологије и алергологије, 
пробни рад од 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење гастроентерохепатологије, 
пробни рад од 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

Одељење за неурохирургију,  
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре – 
техничара након положеног стручног испита; 
лиценца. Приликом пријаве на конкурс канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокапију лиценце; фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве се 

шаљу у затвореној коверти на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за пријем медицинске сестре – техничара на 
неодређено време – 3 извршиоца”.

Доктор медицине
Одсек за образовну делатност и 

едукацију запослених, на одређено 
време, замена до повратка радника  

са боловања

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; положен стручни 
испит; познавање рада на рачунару; позна-
вање најмање једног светског језика; про-
сечна оцена студирања преко 8, 50; лиценца. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопија лиценце; фото-
копију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.), фотокопије уговора о раду, тј. потврде 
о волотирању; потврде о обављеном раду од 
стране начелника служби здравствених уста-
нова на меморандуму, времену проведеном на 
раду и оценама рада кандидата – уколико их 
кандидат поседује. Пријаве се шаљу у затво-
реној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем док-
тора медицине на одређено време по основу 
замене за потребе одсека за образовну делат-
ност и едукацују запослених – 1 извршилац”.

Медицинска сестра – техничар
Одсек неонаталне интензивне неге  

и терапије, на одређено време, замена 
до повратка радника са боловања

Медицинска сестра – техничар
Одељење анестезиологије са 

реаниматологијом, на одређено 
време, замена до повратка радника са 

боловања
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
Одељење гастроентерохепатологије, 

на одређено време, замена до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре 
– техничара. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Пријаве се шаљу 
у затвореној коверти на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
медицинске сестре – техничара на одређено 
време по основу замене до повратка радника 
са боловања – 4 извршиоца”.

Нутрициониста
Одсек за планирање јеловника и дијета, 
на одређено време, замена до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме (дијете-
тичар / нутрициониста); положен стручни 
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испит; лиценца; 1 година радног искуства на 
одговарајућим пословима. Приликом прија-
ве на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопија 
лиценце; фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандида-
та (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Пријаве се шаљу 
у затвореној коверти на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
нутриционисте у одсеку за планирање јелов-
ника и дијета на одређено време по основу 
замене до повратка радника са боловања –  
1 извршилац”.

Кувар
Одсек за припрему хране,  

на одређено време до 2 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV/V сте-
пен стручне спреме); једна година радног 
искуства на одговарајућим пословима. При-
ликом пријаве на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, потврда послодавца и сл.). Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем кувара на одређено време до 2 месеца  
– 1 извршилац”.

Сервирка
Одсек за припремање хране,  

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: нижа стручна спрема (II степен 
стручне спреме); 6 месеци радног искуства на 
одговарајућим пословима. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, потврда посло-
давца и сл.) Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем сервирке на 
одређено време до 3 месеца – 1 извршилац”. 

ОСТАЛО: рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
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). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО 

КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

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

Медицински техничар
на одређено време од шест месеци,  

због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање (медицински 
техничар, IV степен); положен стручни испит, 
лиценца. Као доказ о испуњености услова 
кандидат је дужан да достави: пријаву на 
конкурс; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце издату од стране надлежног органа; 
фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме). Приликом заснивања 
радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за радно место на које се прима. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. 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. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа код Националне 
службе за запошљавање. По завршеном кон-
курсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За оглас за пријем у 
радни однос”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковна медицинска сестра  
– техничар

за потребе Клинике за гинекологију  
и акушерство, на одређено време  
до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила (VI степен); уверење 
о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горе наведене 
документе у року наведеном у одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује УКЦ Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници УКЦ Крагује-
вац. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на горе наведену 
адресу. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

Струковни медицински радиолог
на одређено време до 18 месеци  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила (VI степен); уверење 
о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; дозвола за рад – лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико иза-
брани кандидат не достави горе наведене 
документе у року наведеном у одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује УКЦ Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на интернет страници УКЦ Крагујевац 



Бесплатна публикација о запошљавању 1921.12.2022. |  Број 1019 |   

Медицина

(www.ukck.rs). Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за ортопедију  

и трауматологију, на одређено време  
до 18 месеци због повећаног обима 

посла, пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за пулмологију,  

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за општу хиругију, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за хематологију,  

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра – техничар
за потребе Центра за интернистичку 

онкологију, на одређено време до  
18 месеци због повећаног обима посла, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила (IV ССС); сведочан-
ства за сваки завршен разред средњег обра-
зовања; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола 
за рад – лиценца издата од надлежне комо-
ре или решење о упису у именик надлежне 
коморе. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 

радном стажу издатог од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведеном у 
Одлуци о избору кандидата, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује УКЦ Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници УКЦ Крагујевац (www.ukck.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Мајстор одржавања – бравар
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца
2 извршилаца

Мајстор одржавања – столар
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

Мајстор одржавања – електричар
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца

Мајстор одржавања – 
водоинсталатер

за потребе Службе за техничке послове, 
на одређено време до 18 месеци  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

Мајстор одржавања – молер
за потребе Службе за техничке послове, 

на одређено време до 18 месеци  
због повећаног обима посла,  

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом средњем образо-
вању; сведочанства за сваки завршен разред 
средњег образовања; уверење о држављан-

ству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о 
радном стажу издатог од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у року наведеном у 
Одлуци о избору кандидата, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује УКЦ Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резул-
тати конкурса биће објављени на интернет 
страници УКЦ Крагујевац (www.ukck.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 
30 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до 18 месеци  

због повећаног обима посла,  
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: доказ о завршеном основном 
образовању; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандида-
та не води кривични поступак, да оптужни-
ца није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног 
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суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведе-
не документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује УКЦ Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.Коначни резултати конкурса биће 
објављени на интернет страници УКЦ Кра-
гујевац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Педијатријска сестра – техничар
за потребе Клинике за педијатрију,  

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства,  

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Универзитетском клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сва-
ки завршен разред средњег образовања; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад – лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); 
уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 

року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује УКЦ Крагујевац. Оглас објавити 
на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на интернет страници УКЦ 
Крагујевац и у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на интернет стра-
ници УКЦ Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на горе наведену адресу Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место 
____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-208

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време, до повратка 
лекара одсутног због обављања 
специјализације у Служби опште 

медицине ДЗ Крагујевац
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински 
факултет, на интегрисаним академским сту-
дијима, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца за рад; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Заинтересовани кандидати подно-
се документа у оригиналу или оверене копије 
не старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, 
биографију са адресом и бројем телефона; 
диплому о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном 
испиту; лиценцу или решење о упису у одгова-
рајућу комору; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена кандидата); уве-
рење о држављанству РС; фотокопију личне 
карте или ишчитану личну карту; приликом 
заснивања радног односа кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Кандидати који испуњавају услове огла-
са биће позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Одлука о избору канди-
дата биће објављена на сајту ДЗ Крагујевац. 
По завршетку огласа предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон 
034/323-087. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горе наведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
АПОТЕКА ЕТЕРА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац
тел. 064/3011-222

Магистар фармације
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације; радно иску-
ство није неопходно у обзир долазе и лица 
која немају положен стручни испит и која су 
при крају са стажом. Заинтересовани канди-
дати треба да се јаве послодавцу на контакт 
телефон: 064/3011-222 до 13.01.2023. године.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Помоћни радник – спремач
на одређено време,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: завршена основна шко-
ла. Уз пријаву се подносе оверене копије 
следећих документа: диплома – сведочан-
ство о завршеној основној школи; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
уколико је дошло до промене личног имена; 
кратка биографија (ЦВ), са адресом, контакт 
телефоном и интернет адресом и очитана 
лична карта. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Оглас ће бити објављен и на сајту 
Министарства здравља РС, на огласној табли 
као и на интернет презентацији ДЗ Босиле-
град. Одлука о избору кандидата биће доне-
та у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава и биће објављена на 
огласној табли ДЗ Босилеград. По завршеном 
огласу, предата документа могу бити враће-
на кандидатима на лични захтев. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани канди-
дат дужнан је да достави лекарско уверење 
о здравственој способности за послове које 
ће обављати. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горе наведену адресу, са наз-
наком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на одређено време због повећаног оби-
ма послова за послове – помоћни радник – 
спремач”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ 

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Помоћни радник на нези болесника
на осталим болничким одељењима 
– радник на транспорту пацијената, 

пробни рад од 3 месеца

Опис посла: обавља све физичке послове 
око збрињавања пацијената и ради у одго-
варајућој смени, према распореду, преноси 
пацијенте ван болнице, а по потреби и унутар 
болнице, води до тоалета, помаже у храњењу 
старијих пацијената, по потреби ради и дру-
ге послове по налогу главне сестре службе 
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Дневне болнице. Кандидати су обавезни да 
доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву се подносе фото-
копије: дипломе о завршеној школи, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о радном 
искуству (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, потврда послодавца и сл.).

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. 

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

пробни рад од 3 месеца 

Опис посла: спроводи здравствено васпит-
ни рад, обавља општу и специјалну негу у 
рехабилитацији; обавља послове везане за 
личну хигијену и исхрану пацијената; спро-
води прописану терапију и води медицинску 
документацију и евиденцију; стара се о бла-
говременом присуству пацијената на терапији 
по утврђеном распореду; учествује у пратњи 
пацијента при транспорту у другу медицинску 
установу или у другим организованим одлас-
цима пацијената; обавља и друге послове 
у оквиру своје струке у сменском раду и по 
налогу главне сестре службе или болнице, 
као и начелника службе или дежурног лекара.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завр-
шена средња медицинска школа општи или 
педијатријски смер; положен стручни испит; 
лиценца за рад; радно искуство 6 месеци. 

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о радном искуству 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потвр-
да послодавца и сл.), уверења о положеном 
стручном испиту и лиценце за рад. При-
ликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве на које се прима, потврда да се против 
лица не води судски поступак као и потврду 
о неосуђиваности. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Специјална болница за 
церебралну парализу и развојну неурологију, 
Београд, Сокобањска 17а – Правна служба. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Опис посла: припрема извештаје из области 
рада, прикупља и обрађује податке за изра-
ду извештаја, финансијских прегледа и ана-
лиза; израђује процедуре за финансијско 
управљање и контролу (ФУК), врши рачуно-
водствене послове из области рада, припре-
ма и обрађује документацију за евиденти-
рање насталих пословних промена, усклађује 
стања имовине и обавеза у књиговодственој 
евиденцији са стварним стањем, прати уса-
глашавање плана рада и финансијских пла-
нова, припрема податке за израду општих и 
појединачних аката, прати стање, спрово-

ди стручне анализе, испитује информације 
и анализира акте и припрема извештаје о 
финансијским и рачуноводственим питања 
из области делокруга рада, израђује финан-
сијске извештаје (периодичне и годишње) 
и годишњи извештај о пословању (завршни 
рачун) за Завод и Завон, припрема податке и 
израђује општа и појединачна акта из области 
рада, израђује пореске пријаве, комуникација 
са преским органима и прибављање одгова-
рајућих потврда од истих и учестувује у изра-
ди статистичких и других извештаја, спроводи 
књижења кроз главну књигу која омугућавају 
аналитички приказ извршавања финансијских 
планова, учествује у изради предлога финан-
сијског плана и плана набавки, благовреме-
но и по потреби учестује у изради измене 
предлога измене финансијског плана и изме-
не плана набавки, учествује у достављању 
плана набавки и достављању измене плана 
набавки надлежним органима и учествује у 
достављању извештаја о реализацији угово-
ра надлежним органима, израђивање финан-
сијских делова програма и пројеката Завода и 
правдање истих код надлежних институција, 
израда М4 обрасца, обезбеђивање приме-
не закона, прописа, правила и процедура за 
финансијско пословање, праћење извршења 
поверених послова и извештавање непо-
средног руководиоца о статусу истих ради 
извештавања директора, обавља обрачуне и 
реализује девизна плаћања и води девизну 
благајну, евидентира пословне промене, при-
према документацију за усаглашавање потра-
живања и обавеза, врши обрачун и исплату 
накнада и других личних примања, припа-
дајућих пореза и доприноса за ангажовања 
по уговорима, обавља обрачуне и реализује 
девизна плаћања и води девизну благајну, 
израда и достављање дневног плана рада и 
извештаја о раду непосредном руководиоцу и 
директору, и др. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Додатна знања / испити / 
радно искуство: знање рада на рачунару; нај-
мање три године радног, практичног искуства 
на финансијским и рачуноводственим посло-
вима, сертификат овлашћеног рачуновође. 
Уз пријаву се подноси следећа документа-
ција: биографија, фотокопија личне карте 
или извод очитане личне карте, и докази о 
испуњености тражених услова конкурса у 
неовереним фотокопијама (копија дипломе, 
доказ о радном искуству на финансијским 
и рачуноводственим пословима, сертифи-
кат овлашћеног рачуновође). Знање рада на 
рачунару цениће конкурсна комисија. 

Правно кадровски аналитичар

Опис посла: прати стање, спроводи струч-
не анализе и анализира информације и акте 
и предлаже мере за унапређења правних 
питања из делокруга рада, даје стручна миш-
љења у процесу формирања планова рада, 
израђује опште и појединачне акте, даје тума-
чења истих и контролише њихову примену од 
стране запослених, израђује уговоре, учест-
вује у праћењу њихове реализације и предла-
же врсту правних мера, води управни посту-
пак из делокруга рада, даје стручна мишљења 

у покренутим радним и другим споровима и 
другим питањима из радно-правних одно-
са, сарадња са ресорним органима управе, 
министарствима и другим структурама у циљу 
спровођења концепта превентивне здравс-
твене заштите и заступање интереса Завода, 
организује и контролише припрему тендерске 
документације и учествује у припреми угово-
ра, учествује у припреми интерних аката, сед-
ница управног и надзорног одбора, програма, 
уговора и др., прати и предлаже унапређење 
усаглашености аката Завода са законима и 
подзаконским актима. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним 
студијама, правне струке по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, правни факултет. 
Додатна знања / испити / радно искуство: нај-
мање три године радног искуства. Уз пријаву 
се подноси следећа документација: био-
графија, фотокопија личне карте или извод 
очитане личне карте, фотокопија дипломе, и 
доказ о радном искуству.

Службеник за јавне набавке

Опис посла: припрема годишњи план јавних 
набавки, план набавки на које се закон не 
примењује и план контроле јавних набавки, 
прикупља, уређује, припрема и контролише 
податке неопходне за спровођење јавних 
набавки и набавки на које се закон не при-
мењује и спроводи јавну набавку, спроводи 
стручне анализе, проучава тржиште и пред-
лаже мере за унапређење послова јавних 
набавки и набавки на које се закон не при-
мењује, контролише акте донете у поступци-
ма јавних набавки, сачињава извештај и води 
евиденцију о спроведеним контролама, према 
годишњем плану, учествује у поступцима јав-
них набавки као члан комисије, прави план 
прећења 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: висо-
ко образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним 
студијама, економске струке по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања / 
испити / радно искуство: знање рада на рачу-
нару, положен стручни испит за службеника 
за јавне набавке, најмање три године рад-
ног искуства. Уз пријаву се подноси следећа 
документација: биографија, фотокопија личне 
карте или извод очитане личне карте, копија 
дипломе, фотокопија сертификата и доказ о 
радном искуству. 

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге

Опис посла: послови прања лабораторијског 
посуђа и прибора за рад, одржавање хигије-
не у санитарним чворовима, одржава хигијену 
просторија и опреме у коме се обавља здрав-
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ствена делатност, одржава хигијену у админи-
стративним просторијама, одржава хигијену у 
заједничким просторијама здравствене уста-
нове и околине здравствене установе, обавља 
послове прање, пеглање и одржавања радне 
одеће за запослене. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: 
основно образовање. Уз пријаву се подноси 
следећа документација: биографија, фото-
копија личне карте или извод очитане личне 
карте, копија дипломе/сведочанства. 

ОСТАЛО: пријаве са траженим прилозима 
се достављају на адресу Завода за биоци-
де и медицинску екологију, Београд, Требе-
вићка 16, поштом или на писарницу Завода. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Непот-
пуне и неблаговоремене пријаве се неће раз-
матрати. 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 друге сврхе. Податке прикупља 
и податке обрађује Правна служба Завода за 
биоциде и медицинску екологију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове  

(обрачун зарада) 
Служба за правне и економске 

финансијске послове, Одељење за 
економско-финансијске послове, 
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене,  

до њеног повратка на рад,  
а најкасније до 31.03.2023. године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: средње образовање, IV сте-
пен стручне спреме, економско-финансијске 
струке, знање рада на рачунару. Опис посло-
ва: утврђен Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Дому здравља 
Крушевац. Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају: пријаву на оглас у којој 
наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; фотокопију личне карте. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 
који се јаве на оглас, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколи-
ко изабрани кандидат не достави наведени 
документ у остављеном 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 листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на горе 
наведену адресу. 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене  

до њеног повратка на рад,  
у Служби опште медицине

2 извршиоца

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

2. Доктор медицине
у кућном лечењу, Служби кућног 

лечења и неге, на одређено време од  
6 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: завршен медицински 
факултет, VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору, возачки 
испит Б категорије. 

3. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, Служба опште медицине, 

на одређено време од 6 месеци због 
повећаног обима посла

2 извршиоца

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

4. Медицинска сестра – техничар
у кућном лечењу и нези,  

у Служби кућног лечења и неге,  
на одређено време од 6 месеци,  

због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на 
оглас у којој се наводи за које радно место 
се пријављују; кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у комору; фотокопију 
личне карте; фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; фотокопија возачке доз-
воле (за послове под редним бројем 2 и 4). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима 

који се јаве на оглас, ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног 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 
остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на горе наведену 
адресу. Опис послова: утврђен Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Дому здравља Крушевац.

APOTEKA MAX PHARM
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 100

Фармацеутски техничар
на одређено време

Опис посла: организација рада у апотеци, 
пријем и дефектирање робе, рад за рачуна-
ром, стручно знање везано за лекове.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фарма-
цеутски техничар; пожељно радно искуство; 
положен стручни испит и лиценца за рад; 
познавање рада на рачунару. Заинтересова-
ни кандидати треба да пошаљу биографију на 
имејл адресу: vasicjasna5@gmail.com. Рок за 
пријаву: 30.12.2022. године.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине – специјалиста 
неурологије

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови у складу са Законом 
о раду; посебни услови: VII/2 степен стручне 
спреме; положен специјалистички испит из 
области неурологије; важећа лиценца. Кан-
дидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету: уверење 
о положеном специјалистичком испиту: уве-
рење о положеном државном испиту; важећу 
лиценцу; биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
специјалиста у операционој сали  

опште хирургије, на одређено време 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: високо образовање на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. и завршена специјализација из 
одређених грана медицине – опште хирургије,  
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у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника, на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медици-
не – опште хирургије, у складу са Правилни-
ком о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених 
сарадника. додатна знања, испити стручни 
испит, лиценца, специјалистички испит из 
опште хирургије. радно искуство најмање 
три године и шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеним медицинским 
факултетом и положеним специјалистичким 
испитом из опште хирургије, доктор медици-
не специјалиста у операционој сали опште 
хирургије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, фотокопију радне књи-
жице уколико кандидат има радни стаж или 
потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге вен-
чаних уколико је кандидат променио прези-
ме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију / очитану личну кар-
ту. Напомена: Лекарско уверење којим се 
доказује здравствена способност без огра-
ничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави канди-
дат који буде изабран пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са канди-
датима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове ОБ Петровац на 
Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији НСЗ „Посло-
ви”. Пријаве слати у затвореним ковертама на 
горе наведену адресу, или доставити лич-
но у Правну службу ОБ Петровац на Млави. 
Неблаговремене пријаве и непотпуна доку-
ментација неће бити узета у разматрање при 
избору кандидата. 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за пријем и 

збрињавање ургентних стања са 
дневном болницом за опсервације, на 
одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или 2) на основим сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упи-
су у надлежну комору. Приликом пријављи-

вања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву). 

Психолог
у осталим стационарним установама 

које обављају психијатријску делатност 
за потребе Службе за психијатрију, на 

одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или 2) 
на основим студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит, у складу са 
законом. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; ове-
рену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву). 

Психолог
у осталим стационарним установама 

које обављају психијатријску делатност 
за потребе Службе за психијатрију, на 
одређено време до дванаест месеци

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или 2) 
на основим студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит, у складу са 
законом. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; ове-
рену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговремене и 

непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ___ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву). 

Сарадник
у психисоцијалној рехабилитацији у 

болничким установама (социолог) које 
обављају психијатријску делатност за 

потребе Службе за психијатрију, на 
одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или 2) 
на основим студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит, у складу са 
законом. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; ове-
рену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ___ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву). 

Виша медицинска сестра техничар
у операционој сали, за потребе 
Одељења операционог блока са 

стерилизацијом, на одређено време 
ради замене привремено одсутне 

запослене до повратка са трудничког, 
породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање на: студијама 
првог степена (основне струковне/академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит; лицен-
ца или решење о упису у надлежну комору. 
Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверена фотокопија важеће лиценце 
за рад или решења о упису у надлежну комо-
ру; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
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у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву). 

Медицинска сестра – техничар
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији, за потребе Одсека за 
хематологију са дневном болницом за 
хемотерапије, Служба за унутрашње 

болести, на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са 

боловања

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

Радник обезбеђења без оружја
за потребе Одсека за ППЗ 

(противпожарну заштиту), ФТО 
(физичко-техничко обезбеђење) и 
телефонску комуникацију, Служба 
за техничке и помоћне послове, на 

одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: средње образовање, положен струч-
ни испит из области ППЗ; лиценца за вршење 
основних послова службеника обезбеђења – 
без оружја. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом 
и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту из области ППЗ; оверену фото-
копију лиценце за вршење основних послова 
службеника обезбеђења – без оружја, издате 
од надлежног органа; уверење да кандидат 
није осуђиван (издаје надлежна ПУ МУП-а), 
не старије од шест месеци; уверење да се 
против кандидата не води истрага и кривич-
ни поступак (издаје надлежни суд), не старије 
од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву). 

ДОМ ЗДРАВЉА 
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-065

Доктор стоматологије
за рад у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и 

следеће посебне услове: високо образовање 
(област стоматолошке науке): на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; струч-
ни испит; лиценца или решење о упису у 
надлежну комору; са најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора стоматоло-
гије. Опис послова у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Дома здравља Ваљево. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању; доказ о поло-
женом стручном испиту; фотокопија лицен-
це или решења о упису у надлежну комору. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на горе наведену адресу. 

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ 

И ЖАГУБИЦА
12300 Петровац на Млави 

Српских владара 284
тел. 012/331-473

e-mail: petrovacnamlavi.csr@minrzs.gov.rs

Водитељ случаја

УСЛОВИ: држављанство РС; високо образо-
вање: на студијама првог степена (академске 
студије 240 ЕСПБ) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стечено високо 
образовање на основним академским студија-
ма у обиму најмање 240 ЕСПБ у трајању од 
најмање 4 године; са стеченим звањем дипл. 
социјални радник, социјлни радник, психолог, 
педагог, специјални педагог, андрагог; напо-
мена: предност имају дипломирани социјал-
ни радници; најмање једна година радног 
искуства на основним стручним пословима у 
социјалној заштити, у складу са прописима 
којима се уређује област социјалне заштите. 
Посебни услови: знање рада на рачунару; 
завршена обука по акредитованом програму 
за водитеља случаја; лиценца за обављање 
послова, у складу са законом којим се уређује 
социјална заштита и прописима донетим на 
основу закона; стручни испит за рад у држав-
ним органима; поседовање возачке дозволе 
Б категорије. Сви кандидати уз пријаву треба 
да доставе следећу документацију: очитану 
личну карту; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; потврду суда 
да се против кандидата не води кривични 
поступак, нити да је неправноснажном пре-
судом осуђен за кривична дела, која га чине 
неподобним за рад у државним органима; 
уверење из надлежне казнене евиденције; 
диплому односно уверење о стеченој струч-
ној спреми; лекарско уверење; доказе за 
испуњавање посебних услова. Конкурс траје 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Лице надлежно за давање обавештења 
о конкурсу Милосављевић Драгољуб. Прија-

ве на конкурс слати у затвореном коверту 
са назнаком „Пријава на конкурс” на адресу 
Центар за социјални рад општина Петровац и 
Жагубица, 12300 Петровац на Млави, Српских 
владара 284. 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

И ЦРНА ТРАВА
16210 Власотинце, Димитрија Стојановића 14

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: средње образовање (економске 
струке); једна година радног искуства, знање 
рада на рачунару. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеној школи; доказ о радном искуству; 
фотокопију личне карте; фотокопију уверења 
о држављанству; фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; потврду да нису осуђивани 
и да се против њих не води кривични посту-
пак за дела која их чине неподобним за рад 
у државним органима и пријаву на конкурс са 
кратком биографијом са наведеном адресом и 
контакт телефоном. Напомена: лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту 
за које је расписан конкурс, дужан је доста-
вити кандидат који буде примљен у радни 
однос. Кандидати који буду примљени у рад-
ни однос дужни су да доставе оверене копије 
горе наведене документације. 

Стручни радник за управноправне 
послове

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
изузетно: на студијама првог степена по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године и високо обра-
зовање у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и радним иску-
ством на тим пословима стеченим до дана 
ступања на снагу ове уредбе, дипломирани 
правник, најмање једна година радног иску-
ства, у струци у складу са прописима којима 
се уређује област социјалне заштите, знање 
рада на рачунару. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о 
завршеној школи; доказ о радном искуству; 
фотокопију личне карте; фотокопију уверења 
о држављанству; фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; потврду да нису осуђивани 
и да се против њих не води кривични посту-
пак за дела која их чине неподобним за рад 
у државним органима и пријаву на конкурс са 
кратком биографијом са наведеном адресом и 
контакт телефоном. Напомена: лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту 
за које је расписан конкурс, дужан је доста-
вити кандидат који буде примљен у радни 
однос. Кандидати који буду примљени у рад-
ни однос дужни су да доставе оверене копије 
горе наведене документације. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговоре-
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мене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација, које могу бити од важности за 
доношење одлуке о пријему.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

И ЦРНА ТРАВА
16210 Власотинце, Димитрија Стојановића 14

Референт за правне, 
административне и кадровске 

послове

УСЛОВИ: средње образовање; једна година 
радног искуства, знање рада на рачунару. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеној школи; 
доказ о радном искуству; фотокопију личне 
карте; фотокопију уверења о држављанству; 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; потврду да нису осуђивани и да се про-
тив њих не води кривични поступак за дела 
која их чине неподобним за рад у државним 
органима и пријаву на конкурс са кратком 
биографијом са наведеном адресом и кон-
такт телефоном. Напомена: лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту 
за које је расписан конкурс, дужан је доста-
вити кандидат који буде примљен у радни 
однос. Кандидати који буду примљени у рад-
ни однос дужни су да доставе оверене копије 
горе наведене документације. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса код Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговоре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација, које могу бити од важности за 
доношење одлуке о пријему.

РОМСКИ ЦЕНТАР ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ 
„ДАЈЕ”

11000 Београд, Гостиварска 28

Менаџер за комуникације  
и заговарање

на одређено време

Опис посла: Редовно праћење националних 
и међународних вести из области родне рав-
ноправности и положаја Рома и Ромкиња у 
Србији; објављивање релевантних вести на 
организационом web сајту; креирање садр-
жаја за web сајт, администрирање web сајта и 
друштвених мрежа организације; креирање и 
спровођење промотивних активности; учешче 
у изради писаних, графичких и фото публи-
кација организације; креирање презентација 
за заговарачке активности организације; пар-
тиципација у истраживачким активностима за 
потребе заговарања; учествовање на састан-
цима са локалним, националним и међународ-
ним актерима у области родне равноправности 
и права националних мањина; организовање 
и логистика организационих догађаја; прису-
ство на одговарајућим обукама за унапређење 
знања и вештина, као и на буилдинг активнос-
тима; учествовање на различитим догађајима 
од значаја за организацију. 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипло-
мирани комуниколог; знање енглеског језика 
ниво Б1, пожељно Б2; знање рада на рачунару 

Office, WordPress, рад у програмима графичких 
и видео садржаја; без обзира на радно иску-
ство. Заинтересовани кандидати пријаве могу 
слати на e-mail: jmarinkovic@gmail.com; кон-
такт телефон је 060/6198-650. Рок за пријаву 
на конкурс је 30.12.2022. године. 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„1. МАРТ”

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
26310 Алибунар, Саве Мунћана 3

тел. 013/641-167

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуни опште 
и посебне услове. Општи услови: да је 
држављанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван 
за кривично дело или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
Центру за социјални рад, и да се против њега 
не води истрага. Посебни услови: да је сте-
као високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник, да има 
најмање пет година радног искуства у стру-
ци, да поседује организаторске способности. 
Кандидат за директора, поред прописане кон-
курсне документације, дужан је да поднесе и 
Програм рада за мандатни период, за који се 
врши избор. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити и: кратку биографију; извод из 
МКР, уверење о држављанству; уверење суда 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
и да се против њега не води истрага, односно 
да није подигнута оптужница, као и уверење 
МУП-а да није кажњаван; фотокопију личне 
карте; потврду о радном искуству; диплому 
или уверење о стеченом нивоу и врсти квали-
фикације. Лекарко уверење којим се доказује 
општа здравствена способност, доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
потписивања уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, неће се узимати у 
разматрање. Пријаву са потребном докумен-
тацијом (оригинали или оверене фотокопије) 
слати са ознаком „Не отварати – конкурс 
Управном одбору Центра за социјални рад  
„1. март” за општину Алибунар”, на горе наве- 
дену адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања у огласним новинама „Послови” НСЗ. 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 127

Дипломирани правник за рад на 
управно-правним пословима

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин 
Републике Србије, да има стечено високо 
образовање на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и стечен ака-

демски односно стручни назив, дипломирани 
правник; да има најмање једну годину рад-
ног искуства у струци; да има знање рада на 
рачунару (провера) и организационе и кому-
никативне способности (провера). Уз пријаву 
кандидат треба доставити: кратку биогра-
фију; диплому о завршеном високом образо-
вању струке дипломирани правник (оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о радном искуству (фото-
копија радне књижице, уговора о раду и други 
слични уговори или потврде од послодаваца), 
извод из матичне књиге рођених; уверење да 
није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Пријаву на конкурс са 
документацијом којом се доказује испуњење 
услова за заснивање радног односа достави-
ти у року од 10 дана од дана објављивања на 
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. 

Индустрија и грађевинарство

„MARKO TRANS CARGO”
ДОО БЕОГРАД
тел. 065/8400-901

e-mail: office@markotc.com

Аутоелектричар
на одређено време 3 месеца

Бравар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације; 
потребно радно искуство; возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати своју радну биографију 
треба да доставе на имејл: office@markotc.com, 
могу се јавити лично у просторије послодав-
ца у Крагујевцу, Саве Ковачевића 58А или на 
контакт телефон: 065/8605-697, најкасније до 
11.01.2023. године.

„MARKO TRANS CARGO”
ДОО БЕОГРАД
тел. 065/8400-901

e-mail: office@markotc.com

Грађевински техничар  
– нискоградња

на одређено време 3 месеца,  
место рада Крагујевац

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, грађевински 
техничар, смер нискоградња; пожељно рад-
но искуство; возачка дозвола Б категорије; 
познавање рада на рачунару. Кандидати своју 
радну биографију треба да доставе на имејл: 
office@markotc.com, могу да се јаве лично у 
просторије послодавца у Крагујевцу, Улица 
Саве Ковачевића број 58А или могу да се јаве 
на контакт телефон: 065/8400-901, најкасније 
до 14.01.2023. године. 

Посао се не чека, посао се тражи
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
34227 Баточина, Карађорђева 2

тел. 034/6841-539

Секретар установе

Опис посла: прати законе и друге прописе и 
даје стручно мишљење о примени закона и 
других општих аката и указује на обавезе које 
проистичу из њих; учествује у креирању и 
изради стандарда, правила и процедура веза-
них за основну делатност установе; остварује 
сарадњу са стручним и научним установама и 
државним органима, као и надлежним служ-
бама оснивача и прати динамику реализације 
обавеза Културног центра из домена прав-
них, општих и кадровских послова; контро-
лише исправност правних аката неопходних 
за процес рада Културног центра; припрема 
сва неопходна правна акта Културног центра: 
Статут установе, Правилник о раду, Правил-
ник о систематизацији радних места у уста-
нови и друге акте; прати примену Статута, 
Правилника о раду и других општих аката и 
припрема предлоге за измене и допуне, и даје 
тумачење тих аката; припрема и разрађује 
уговоре које закључује установа; по потре-
би присуствује седницама управног одбора и 
других органа и стручних тела ради давања 
објашњења и тумачења; одговоран је за пра-
вилно вођење персоналне документације и 
кадровске евиденције; кадровски послови 
везани за: израду уговора о раду и анекса 
истих, решења о правима, обавезама и прав-
ним интересима запослених, стручни послови 
у вези престанка радног односа запослених, 
распоређивањем и другим променама стату-
са запослених, вођење кадровске евиденције 
запослених, вођење статистичких подата-
ка који се односе на запослене у установи; 
припрема и стручна обрада одлука и решења 
директора и управног одбора; правно-тех-
нички послови везани за статусне промене у 
установи, промену назива установе и промену 
печата; обезбеђује услове да се у установи 
ради правилно и ажурно, примењујући одлу-
ке надлежних органа, у складу са законским 
прописима и у одређеним роковима; обавља 
послове лица за подршку и даје савете и 
подршку запосленом који сумња да је изло-
жен злостављању обавља и друге послове 
одређене законом, Статутом и општим акти-
ма и по налогу директора установе.

УСЛОВИ: високо образовање правне струке: 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада 
на рачунару; најмање једна година радног 
искуства. Кандидат је, уз пријаву на јавни 
конкурс, дужан да достави: диплому о сте-
ченој стручној спреми, одговарајући доказ о 
радном искуству у струци, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење да није осуђи-
ван за кривично дело за које је предвиђена 
казна затвора од најмање 6 месеци, уверење 
да се не води кривични поступак за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање 

послова у државном органу, уверење о 
општој здравственој способности. Докази о 
испуњености услова подносе се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Рок за подношење 
пријаве на јавни конкурс је 8 дана и почиње 
да тече од дана објављивања обавештења на 
огласној табли Установе, званичној интернет 
презентацији www.ktcbatocina.rs и публика-
цији „Послови” НСЗ. Информације на теле-
фон: 034/6841-539. Пријаве за јавни конкурс 
се подносе поштом или лично, на горе наве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс 
за пријем у радни однос”. Јавни конкурс спро-
води директор Установе. 

НАРОДНИ МУЗЕЈ
11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 5

тел. 026/318-239

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано 
лице које испуњава следеће услове: да има 
високу стручну спрему – завршен филозоф-
ски факултет, група за историју, археологију, 
етнологију и историју уметности, да има нај-
мање пет година радног искуства на посло-
вима културе, науке и образовања, да има 
положен стручни испит за звање кустоса. 
Уз пријаву, кандидат треба да достави сле-
деће доказе: извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију не старију 
од шест месеци), уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рију од шест месеци), диплому о завршеном 
факултету (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од шест месеци), потврду о радном 
искуству (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од шест месеци), уверење надлеж-
не полицијске управе о некажњавању (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 
шест месеци), уверење о положеном струч-
ном испиту за кустоса. Кандидат за директо-
ра дужан је да уз пријаву предложи Програм 
рада Народног музеја у Смедеревској Палан-
ци за мандатни период од четири године, као 
саставни део конкурсне документације. Рок за 
пријављивање кадидата је 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање и у дневним новинама. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се одбацују и исте се 
неће разматрати. Све додатне информације 
се могу добити на телефон 026/318-239.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

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

Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области за коју се кандидат 
бира и други услови на основу Закона о висо-
ком образовању, Статута Хемијског факулте-
та и осталих општих аката Хемијског факул-
тета и Универзитета у Београду. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, списак радова, дипло-
ма о одговарајућој школској спреми, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
са правним последицама за кривична дела у 
смислу Закона о високом образовању и оста-
ло) достављају се искључиво поштом на горе 
наведену адресу, или електронском поштом 
на имејл office@chem.bg.ac.rs у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. 

Службеник за међународну сарадњу
на одређено време од 12 месеци 

(пробни рад од 6 месеци)

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; 
стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, односно специјалистичким струков-
ним студијама по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године; 

Пословни центри НСЗ
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стечено високо академско звање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; знање 
енглеског језика на напредном нивоу C1 
или C2 CEFR; напредно познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет програма). Пред-
ности: стечено високо образовање економ-
ске и правне струке; радно искуство у висо-
ком образовању; искуство у спровођењу ЕУ 
пројеката или других међународних и нацио-
налних пројеката (у биографији навести 
кључне пројекте и улогу у њима); развијене 
комуникационе и интерперсоналне вештине; 
систематичност, одговорност и поузданост. 
Опис посла: обављање стручних и админи-
стративних послова везаних за међународне 
пројекте; припрема и реализација пројеката 
мобилности: припрема пројектних пријава; 
извршавање административних, организацио-
них и техничких послова у склопу одобрених 
пројеката; коришћење алата за управљање 
пројектима; извештавање о активностима и 
резултатима пројеката; информисање, саве-
товање и пружање стручне помоћи студен-
тима, наставницима и ненаставном особљу 
везано за међународне пројекте и мобилно-
сти; други послови у вези са међународном 
сарадњом уређени Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Универзитет 
у Београду – Хемијском факултету. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњености услова 
(дипломе о одговарајућем образовању, знању 
енглеског језика и сл., извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству) дос-
тављају поштом на горе наведену адресу, или 
електронском поштом на имејл office@chem.
bg.ac.rs у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КОСТА ЦУКИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81
тел. 011/2288-918

Психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани психолог, пожељно радно искуство у 
школи. Пријаве слати на e-mail: mihbranka@
gmail.com у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА 
ШКОЛА

Београд, Здравка Челара 14

Виши предавач за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, уже стручне области 
Погон и кретање вучних возила и 

Техничка физика и електротехника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: утврђени Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: заврше-
не академске студије трећег степена и стечен 
научни назив доктора наука из научно-стру-
чне области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, на акредитованом универзи-
тету и акредитованом студијском програму у 
Републици Србији или стечена диплома док-

тора наука из одговарајуће научне области у 
иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању и Законом о Национал-
ном оквиру квалификација Републике Србије; 
да кандидат испољава способност за настав-
ни рад што се доказује: позитивном оценом 
педагошког рада коју је кандидат добио у сту-
дентској анкети а која се односи на претход-
ни изборни период (за кандидате који имају 
педагошко искуство) или позитивном оценом 
приступног предавања (за кандидате који 
немају педагошко искуство); да има радно 
искуство од најмање пет година; у последњем 
изборном периоду (или у последњих пет годи-
на) најмање 6 бодова остварених објављи-
вањем радова који припадају категоријама 
М10 + М20 + МЗО + М40 + М50 + М60 + М80 
+ М90, од тога најмање један рад категорије 
М20 и један рад категорије МЗО из области за 
коју се бира; књига из релевантне области, 
или одобрен уџбеник за ужу област за коју 
се бира, или поглавље у одобреном уџбени-
ку за ужу област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за ужу област 
за коју се бира, објављени у периоду од избо-
ра у наставничко звање; у последњем избор-
ном периоду учешће у комисији за одбрану 
најмање два завршна рада на специјалис-
тичким, односно мастер струковним студија-
ма. Уколико високошколска установа нема 
специјалистичке или мастер струковне сту-
дије потребно је учешће у комисији за одбра-
ну најмање три завршна рада на основним 
студијама; у последњем изборном периоду 
учешће у изради најмање два развојно-ис-
траживачка или стручна пројекта са финан-
сијском подршком корисника у привреди или 
установама, или радно искуство у привреди 
или установама релевантним за област за коју 
се бира. Кандидат треба и да испуњава два од 
следећа три услова: остварен стручно-профе-
сионални допринос, који се утврђује на осно-
ву поседовања најмање једне од следећих 
референци: руководилац или сарадник на 
истраживачким пројектима или на пројектима 
за потребе привреде, иноватор, аутор / коа-
утор патента, аутор / коаутор техничког уна-
пређења, учешће у развоју нових производа 
или битних побољшања постојећих производа 
или нових технологија, софтверска решења, 
израда техничке документације као одговор-
но лице, експертиза, вештачење, учешће у 
комисијама за полагање стручних испита, 
поседовање лиценце за обављање стручних 
послова, чланство у струковним организација-
ма; остварен допринос академској и широј 
заједници, који се утврђује на основу поседо-
вања најмање једне од следећих референци: 
ангажовање у националним или међународ-
ним истраживачким пројектима или пројек-
тима за унапређење наставе; ангажовање у 
националним или међународним научним или 
стручним организацијама, институцијама од 
јавног значаја, културним или уметничким 
институцијама; председник или члан орга-
на управљања, стручних органа, помоћник 
стручних органа или комисија; организација 
научних скупова; уводна предавања на кон-
ференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; 
руковођење или учествовање у ваннастав-
ним активностима студената; међународне 
и националне награде и признања; пружање 
консултантских услуга заједници; сарадња са 
стручним заједницама, кластерима и комора-
ма; остварену сарадњу са другим високошкол-
ским институцијама у земљи и иностранству, 
која се утврђује на основу поседовања нај-
мање једне од следећих референци: учешће 

у реализацији пројеката са другим високош-
колским, научно-истраживачким и институ-
цијама културе или уметности у земљи или 
иностранству; учешће у реализацији студијс-
ког програма за стицање заједничке дипло-
ме; ангажовање у настави или комисијама на 
другим високошколским установама или науч-
но-истраживачким институцијама у земљи 
или иностранству; гостовања и предавања по 
позиву у земљи и иностранству.

Предавач за област Саобраћајно 
инжењерство, уже стручне области 
Логистика и Саобраћајнице, возила 
и организација друмског саобраћаја

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника: да 
је стекао академски назив доктора, магистра 
наука или стручни назив специјалисте ака-
демских студија из научне (стручне) области 
Саобраћајно инжењерство – друмски сао-
браћај или логистика на акредитованом 
универзитету и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивален-
тан научни, односно стручни назив из науч-
не, односно стручне области за коју се бира 
у звање, у иностранству а који је признат у 
складу са Законом о високом образовању и 
Законом о Националном оквиру квалифи-
кација Републике Србије; да испољава спо-
собност за наставни рад што се доказује или 
позитивном оценом педагошког рада коју је 
кандидат добио у студентској анкети а која 
се односи на претходни изборни период (за 
кандидате који имају педагошко искуство) 
или позитивном оценом приступног преда-
вања (за кандидате који немају педагошко 
искуство); најмање три године радног иску-
ства у настави са студентима у високом обра-
зовању или најмање пет година радног иску-
ства на стручним пословима у области за коју 
се бира; у последњих 5 година најмање 4.5 
бода остварених објављивањем радова који 
припадају категоријама М10 + М20 + М30 + 
М40 + М50 + М60 + М80 + М90, од тога нај-
мање један рад категорије МЗЗ и један рад из 
категорије М51 или М52 из области за коју се 
бира; у последњем изборном периоду учешће 
у изради најмање два развојно-истраживач-
ка или стручна пројекта са финансијском 
подршком корисника у привреди или уста-
новама или радно искуство у привреди или 
установама релевантним за област за коју се 
бира. Кандидат треба и да испуњава два од 
следећа три услова: остварен стручно-профе-
сионални допринос, који се утврђује на осно-
ву поседовања најмање једне од следећих 
референци: руководилац или сарадник на 
истраживачким пројектима или на пројектима 
за потребе привреде, иноватор, аутор / коа-
утор патента, аутор / коаутор техничког уна-
пређења, учешће у развоју нових производа 
или битних побољшања постојећих производа 
или нових технологија, софтверска решења, 
израда техничке документације као одговор-
но лице, експертиза, вештачење, учешће у 
комисијама за полагање стручних испита, 
поседовање лиценце за обављање стручних 
послова, чланство у струковним организација-
ма; остварен допринос академској и широј 
заједници, који се утврђује на основу поседо-
вања најмање једне од следећих референци: 
ангажовање у националним или међународ-
ним истраживачким пројектима или пројек-
тима за унапређење наставе; ангажовање у 
националним или међународним научним или 
стручним организацијама, институцијама од 
јавног значаја, културним или уметничким 
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институцијама; председник или члан орга-
на управљања, стручних органа, помоћник 
стручних органа или комисија; организација 
научних скупова; уводна предавања на кон-
ференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; 
руковођење или учествовање у ваннастав-
ним активностима студената; међународне 
и националне награде и признања; пружање 
консултантских услуга заједници; сарадња са 
стручним заједницама, кластерима и комора-
ма; остварену сарадњу са другим високошкол-
ским институцијама у земљи и иностранству, 
која се утврђује на основу поседовања нај-
мање једне од следећих референци: учешће 
у реализацији пројеката са другим високош-
колским, научно-истраживачким и институ-
цијама културе или уметности у земљи или 
иностранству; учешће у реализацији студијс-
ког програма за стицање заједничке дипло-
ме; ангажовање у настави или комисијама на 
другим високошколским установама или науч-
но-истраживачким институцијама у земљи 
или иностранству; гостовања и предавања по 
позиву у земљи и иностранству.

Предавач за област Саобраћајно 
инжењерство, уже стручне области 
Логистика и Саобраћајнице, возила 
и организација друмског саобраћаја

на одређено време од пет година,  
са 90% радног времена

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о избо-
ру и ангажовању наставника и сарадника: да 
је стекао академски назив доктора, магистра 
наука или стручни назив специјалисте ака-
демских студија из научне (стручне) области 
Саобраћајно инжењерство – друмски сао-
браћај или логистика на акредитованом 
универзитету и акредитованом студијском 
програму у Републици Србији или еквивален-
тан научни, односно стручни назив из науч-
не, односно стручне области за коју се бира 
у звање, у иностранству а који је признат у 
складу са Законом о високом образовању и 
Законом о Националном оквиру квалифи-
кација Републике Србије; да испољава спо-
собност за наставни рад што се доказује или 
позитивном оценом педагошког рада коју је 
кандидат добио у студентској анкети а која 
се односи на претходни изборни период (за 
кандидате који имају педагошко искуство) 
или позитивном оценом приступног преда-
вања (за кандидате који немају педагошко 
искуство); најмање три године радног иску-
ства у настави са студентима у високом обра-
зовању или најмање пет година радног иску-
ства на стручним пословима у области за коју 
се бира; у последњих 5 година најмање 4.5 
бода остварених објављивањем радова који 
припадају категоријама М10 + М20 + М30 + 
М40 + М50 + М60 + М80 + М90, од тога нај-
мање један рад категорије МЗЗ и један рад из 
категорије М51 или М52 из области за коју се 
бира; у последњем изборном периоду учешће 
у изради најмање два развојно-истраживач-
ка или стручна пројекта са финансијском 
подршком корисника у привреди или уста-
новама или радно искуство у привреди или 
установама релевантним за област за коју се 
бира. Кандидат треба и да испуњава два од 
следећа три услова: остварен стручно-профе-
сионални допринос, који се утврђује на осно-
ву поседовања најмање једне од следећих 
референци: руководилац или сарадник на 
истраживачким пројектима или на пројектима 
за потребе привреде, иноватор, аутор / коа-
утор патента, аутор / коаутор техничког уна-

пређења, учешће у развоју нових производа 
или битних побољшања постојећих производа 
или нових технологија, софтверска решења, 
израда техничке документације као одговор-
но лице, експертиза, вештачење, учешће у 
комисијама за полагање стручних испита, 
поседовање лиценце за обављање стручних 
послова, чланство у струковним организација-
ма; остварен допринос академској и широј 
заједници, који се утврђује на основу поседо-
вања најмање једне од следећих референци: 
ангажовање у националним или међународ-
ним истраживачким пројектима или пројек-
тима за унапређење наставе; ангажовање у 
националним или међународним научним или 
стручним организацијама, институцијама од 
јавног значаја, културним или уметничким 
институцијама; председник или члан орга-
на управљања, стручних органа, помоћник 
стручних органа или комисија; организација 
научних скупова; уводна предавања на кон-
ференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; 
руковођење или учествовање у ваннастав-
ним активностима студената; међународне 
и националне награде и признања; пружање 
консултантских услуга заједници; сарадња са 
стручним заједницама, кластерима и комора-
ма; остварену сарадњу са другим високошкол-
ским институцијама у земљи и иностранству, 
која се утврђује на основу поседовања нај-
мање једне од следећих референци: учешће 
у реализацији пројеката са другим високош-
колским, научно-истраживачким и институ-
цијама културе или уметности у земљи или 
иностранству; учешће у реализацији студијс-
ког програма за стицање заједничке дипло-
ме; ангажовање у настави или комисијама на 
другим високошколским установама или науч-
но-истраживачким институцијама у земљи 
или иностранству; гостовања и предавања по 
позиву у земљи и иностранству.

Сарадник у настави за област 
Саобраћајно инжењерство, уже 
стручне области Експлоатација 

железница, Организација превоза, 
Логистика, Саобраћајнице, возила и 
организација друмског саобраћаја 
и Инжењерство заштите животне 

средине у саобраћају
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: заврше-
не основне студије на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер академским 
студијама, или мастер струковним студијама, 
или специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама 
у научној или стручној области Саобраћајно 
инжењерство; да испољава способност за 
наставни рад што се доказује или позитив-
ном оценом педагошког рада коју је кандидат 
добио у студентској анкети а која се односи 
на претходни изборни период (за кандидате 
који имају педагошко искуство) или позитив-
ном оценом приступног предавања (за канди-
дате који немају педагошко искуство).

Сарадник у настави за област 
Машинско инжењерство, уже 
стручне области Машинство, 

Експлоатација и одржавање возила 
и Погон и кретање вучних возила
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: заврше-
не основне студије на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер академским 
студијама, или мастер струковним студијама, 
или специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира; 
да испољава способност за наставни рад што 
се доказује или позитивном оценом педагош-
ког рада коју је кандидат 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 педа-
гошко искуство).

Сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, уже стручне области 
Математика и информатика, 
Техничко споразумевање и 

инжењерска информатика и 
Железнички телекомуникациони  
и сигнално-сигурносни системи  

и мреже
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: услови које кандидат за звање мора 
да испуни и друго што се цени у изборном 
поступку утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: заврше-
не основне студије на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер академским 
студијама, или мастер струковним студијама, 
или специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира; 
да испољава способност за наставни рад што 
се доказује или позитивном оценом педагош-
ког рада коју је кандидат 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 педа-
гошко искуство).

Сарадник у настави за област 
Економске науке, уже стручне 

области Економија, Менаџмент и 
маркетинг и Организација превоза

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: утврђени су Правилником о избору и 
ангажовању наставника и сарадника: заврше-
не основне студије на акредитованој високош-
колској установи и акредитованом студијском 
програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер академским 
студијама, или мастер струковним студијама, 
или специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира; 
да испољава способност за наставни рад што 
се доказује или позитивном оценом педагош-
ког рада коју је кандидат 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 педа-
гошко искуство).

ОСТАЛО: пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о наставничком или сараднич-
ком звању (односно радном месту) на које 
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кандидат конкурише, биографију и податке 
о кандидату (име и презиме, адреса преби-
валишта из личне карте и адреса боравишта 
у Београду, контакт телефон кандидата, адре-
са електронске поште), а уз пријаву се оба-
везно достављају докази: потврда о статусу 
садашњег радног односа и извод из матичне 
евиденције о осигураницима РФ за пензијско 
и инвалидско осигурање; оверене фотоко-
пије диплома свих степена / нивоа стеченог 
високог образовања; документа о испуње-
ности услова из чл. 72, 74, 75, 82 и 83 Закона 
о високом образовању; уверење надлежног 
суда о непокренутом кривичном поступку, 
неосуђујућој правоснажној пресуди и непо-
кренутој истрази, не старије од месец дана; 
уверење надлежног министарства (МУП) 
из казнене евиденције, не старије од месец 
дана; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; фотокопија, односно 
очитана лична карта; уверење високошколске 
установе о статусу студента на одговарајућем 
нивоу студија уколико је то услов за избор у 
сарадничко звање, доказ о поседовању пози-
тивне оцене наставног / педагошког рада, 
докази о поседовању лиценци, положеном 
стручном испиту уколико их кандидат има и 
објављени радови. Уз пријаву се може доста-
вити потврда суда, односно МУП да је поднет 
захтев за издавање уверења, с тим да се само 
уверење мора доставити до дана када исти-
че трајање конкурса. Уколико кандидат нема 
педагошко искуство провера способности за 
наставни рад организоваће се приступно пре-
давање, а о месту и термину одржавања кан-
дидат ће бити обавештен преко електонске 
адресе наведене у пријави најмање три дана 
пре одржавања приступног предавања. Рок за 
подношење пријава је 10 дана од дана огла-
шавања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Пријаве се достављају на адресу: Ака-
демија техничко-уметничких струковних сту-
дија Београд, Одсек Висока железничка шко-
ла, Београд, Здравка Челара 14. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Лице задужено за давање података о Конкур-
су: Горан Тричковић, тел. 011/3292-517. Ста-
тут Академије и Правилник о избору и анга-
жовању наставника и сарадника објављени су 
на сајту Академије: www.atuss.edu.rs.

ОШ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23

тел. 011/7703-506

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/21, у даљем тексту: 
Закон): да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалнистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајужи предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинује цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; (2) 
на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног ллица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискиминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има савладану обуку 
и положен испит за директора установе; да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичног сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије кандидат је у обавези 
да приложи: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању 
(кандидати који су студије уписали почев 
од 10.09.2005. године достављају оверене 
фотокопије и за основне академске студије, 
не старија(е) од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); оверену фотокопију докумената о 
поседовању дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сараднка (о положеном 
испиту за лиценцу, односно стучном испиту, 
не старија од 6 месеци од датума објаве кон-
курса); оверену фотокопију доказа о савлада-
ној обуци и положеном испиту за директора 
установе (уколико га кандидат поседује, не 
старија од 30 дана од дана објаве конкурса), 
пријава која не буде садржала доказ о поло-
женом испиту за дирекора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законком року положи 
испит; оригинал потврду да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; оригинал / оверену 
фотокопију уверења / потврда надлежне 
службе Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора (издато након 
објављивања конкурса); оригинал / оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак и истрага пред основним, вишим судо-
вима и јавним тужилаштвима (издато након 
објављивања конкурса); оригинал / оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал / оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кадидата (извештај просветног 
саветника – оверена фотокопија) уколико је 
вршен стручно-педагошки надзор, а уколико 
није, оригинал потврду школе о томе да није 
вршен стучно-педагошки надзор у раду кади-
дата; уколико је кандидат предходно обављао 
дужност директора установе и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (оверена 
фотокопија), а уколико није оригинал потвр-

ду школе о томе да није вршен стручно-педа-
гошки надзор установе и да не постоји оцена 
спољашњег вредновање установе за време 
док је кандидат обављао дужност директо-
ра установе; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (оригинал, издато 
након објављивања конкурса); биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; фото-
копију личне карте или очитану личну кар-
ту; доказ о знању српског језика, на којем се 
оставрује образовно-васпитни рад,доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику (доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци). Кан-
дидат пријавни формулар, заједно са потреб-
ном документацијом, доставља на адресу 
школе, у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директорa”, лич-
но у секретаријат школе, у периоду од 8 до 14 
часова сваког радног дана или препорученом 
поштом, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доку-
ментација се кандидатима не враћа, већ се 
доставља Министарсту просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а доку-
метација учесника конкурса чије су пријаве 
непотпуне и/или неисправне, школа враћа 
препорученом поштом учесницима конкурса, 
након протека рока за покретање управног 
спора. Фотокопије документације свих кани-
дата и свих учесника конкурса чије су пријаве 
непотпуне и/или неисправне, школа задржа-
ва у конкурсној документацији. Неблаговре-
мене пријаве неотворено се враћају учес-
нику конурса препорученом поштом након 
протека рока за покретање управног спора. 
Фотокопија решења (о именовању директо-
ра) које доноси министар, биће достављена 
свим учесницима конкурса. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у кокретном поступку, 
у складу са Закон о заштити продатака о лич-
ности („Службени гласник РС”, број 87/2018). 
Све потребне информације о конкурсу могу 
се добити у секретаријату школе лично или 
путем телефона 011/7703-506.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област 
Нуклеарна техника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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 актима, условима 
предвиђеним општим актима Универзитета у 
Београду и општим актима Факултета. Посе-
бан услов: предмети уже научне области за 
које се тражи просечна оцена: Нуклеарна 
медицинска техника, Дозиметрија и заштита 
од зрачења, Физика медицинског сликања и 
радиотерапије и Управљање радиоактивним 
отпадом.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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 актима, условима 
предвиђеним општим актима Универзитета у 
Београду и општим актима Факултета. Посе-
бан услов: предмети уже научне области за 
које се тражи просечна оцена: сви стручни 
предмети са Катедре за рачунарску технику 
и информатику.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима 
(биографија, списак научних радова и радови 
у електронској форми на CD-у, копија дипло-
ме, односно уверења које важи до издавања 
дипломе са списком положених испита у току 
студија и копија уверења о држављанству) 
доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра бр. 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 уже научне области 
Теорија механизама и машина и 

Инжењерско цртање са нацртном 
геометријом

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-
тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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 редовног 
професора за ужу научну област 

Механика флуида

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-

тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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 редовног 
професора за ужу научну област 

Математика

УСЛОВИ: завршен математички факултет, 
VIII степен стручне спреме – научни степен 
доктора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Опште машинске конструкције

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-
тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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. 

5) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Моторна возила

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII 
степен стручне спреме – научни степен док-
тора наука и други услови утврђени Зако-
ном о високом образовању („Службени глас-
ник 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. 

6) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Механика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службе-
ни 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. 

7) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Моторна возила

на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, ове-

рене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошкол-
ских исправа о одговарајућој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, списак радова 
и сепарате објављених радова и својеручно 
потписану изјаву о изворности која је у елек-
тронском облику доступна на линку: https://
www. mas. bg. ac. rs/fakultet/izbori-u-zvanja. 
Биографију и списак радова доставити и у 
електронском запису. Пријаве доставити на 
адресу: Машински факултет, Краљице Марије 
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Секретар факултета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
односно специјалистичке академске сту-
дије) по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године, 
из области правних наука, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембрa 2005. године, 
из области правних наука и најмање 5 годи-
на искуства на изради и примени прописа из 
области високошколског образовања и нау-
ке. Кандидати подносе својеручно потписану 
пријаву на конкурс са биографијом у прило-
гу пријаве и наводима о досадашњем радном 
искуству, уверење о држављанству, у ориги-
налу или овереној фотокопији, извод из мати-
чне књиге рођених, у оригиналу или овереној 
фотокопији, доказ којим се потврђује одго-
варајућа стручна спрема, у оригиналу или 
овереној фотокопији. Пријаву са доказима 
о испуњености услова конкурса, доставити 
лично (у времену од 10 до 14 часова, соба 
број 92, Архива Факултета, Булевар краља 
Александра бр. 73) или поштом на наведену 
адресу Факултета, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. На разговор ће 
бити позвани само кандидати из ужег избора. 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОЈЕКТНИ 
И ИНОВАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ 
ПРОФ. Др ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ 

UNIVERZITET EDUCONS
11000 Београд, Боже Јанковића 14

Доцент за ужу научну област 
Информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су пред-
виђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Факултета и Правилником о избору 
наставника и сарадника Факултета за пројект-
ни и иновациони менаџмент проф. др Петар 
Јовановић у Београду; радно искуство 12 месе-
ци у некој од области: софтверско инжењер-
ство, основе компјутерских наука, фундамен-
тални алгоритми, интернет програмирање. 

Доцент за ужу научну област 
Менаџмент и пројектни менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су пред-
виђени Законом о високом образовању, Ста-
тутом Факултета и Правилником о избору 

https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/izbori-u-zvanja
https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/izbori-u-zvanja
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наставника и сарадника Факултета за пројект-
ни и иновациони менаџмент проф. др Петар 
Јовановић у Београду; радно искуство 12 
месеци у области економија и финансије. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова 
и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству достављају се на имејл: 
pravna@pmc.edu.rs у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Ванредни професор за ужу 
научну област Политичка теорија, 

политичка историја и методологија 
политичких наука

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као и 
да испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 
67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универ-
зитета у Београду и Факултета политичких 
наука за избор у звање ванредног професо-
ра и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 192/16 са изменама и допунама). 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, оверен пре-
пис диплома и додатака диплома/уверења о 
положеним испитима свих нивоа студија, очи-
тана/копија личне карте кандидата, списак 
научних и стручних радова, објављене радо-
ве и друге доказе у складу са напред наведе-
ним актима) доставити на адресу Факултета 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву са доказима кандидат дос-
тавља и својеручно потписану изјаву о извор-
ности која је у електронском облику доступна 
на линку www.fpn.bg.ac. rs/5010 Кандидатима 
који поднесу благовремене и потпуне прија-
ве и који испуњавају услове конкурса орга-
низоваће се приступно предавање у складу са 
Одлуком о извођењу приступног предавања 
на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду” бр. 195 од 22.09.2016. 
године, са изменама и допунама). Неблаго-
времено достављене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

БЕОГРАД
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању наставника 
страног језика за ужу научну област 
Енглески језик, за наставни предмет 

Енглески језик 1
на одређено време, од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије – фило-
лошки факултет (енглески језик), стече-
но високо образовање – мастер, објављени 
стручни радови у одговарајућој области и 

способност за наставни рад. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статута и Правилника о поступ-
ку и условима за избор у звања наставника 
и сарадника. Кандидат уз пријаву прила-
же: биографију, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак, нити истрага 
(које није старије од шест месеци), овере-
не копије диплома или уверења завршених 
степена студија, списак научних и стручних 
радова, као и по један примерак тих радова. 
Пријаве са биографијом и траженим доказима 
о стеченом образовању, достављају се Крими-
налистичко-полицијском универзитету у року 
од 8 дана од дана објављивања овог конкур-
са, на горе наведену адресу. Пријаве поднете 
по истеку рока и пријаве без потребних дока-
за неће се разматрати. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„ЗЕМУН”

11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник физичког васпитања
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове прописне чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 1) да 
имају одговарајуће образовање, за наставни-
ка предметне наставе, услове прописане чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020, 1/2021 и 4/2022), 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да имају 
држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик. Доказ о испуњености услова из 
става 2 тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 2 тачка 
2) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну докумантацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава са кратком биографијом уз коју се 
прилаже: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод 
из држављанства); извод из матичне књиге 

рођених; доказ о стеченом образовању; уве-
рење надлежног суда да против кандидата 
није покренута истрага; доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног 
понашања, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад). 
Фотокопије докумената морају бити овере-
не од стране нотара – јавног бележника. Рок 
за пријављивање на оглас је 8 дана од дана 
бјављивања. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неоверном докумнтацијом неће 
бити узете у разматрање. Конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способ-
ности. Проверу психофизичких способности 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизовних поступака. Пријаве 
доставити лично или поштом на горе наве-
дену адреси. Ближе информације о конкур-
су можете добити од секретара школе, тел. 
011/2618-155. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЗМАЈ”
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 25
тел. 011/2600-667, 3018-945

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да има 
одговарајуће високо образовање за наставни-
ка средње школе из подручја рада машинство 
и обрада метала, економија, право и админи-
страција, за педагога и психолога стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета или из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета као и лице које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат 
мора да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, да има обуку и 
положен испит за директора установе, да има 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или рососкврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи у 2 примерка: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију додатка дипломе уколико се уз 
диплому издаје додатак по посебним пропи-
сима, оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, оверену фотокопију дозволе 
за рад, односно лиценце за директора (уко-
лико је поседује) – пријава ће се сматрати 
потпуном и уколико кандидат нема положен 
испит за директора установе, али је изабра-
ни кандидат дужан да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, доказ о 
дужини радног стажа у области образовања 
и васпитања – потврда о најмање 8 година 
радног стажа у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), доказ 
да није осуђиван 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 малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обизра на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање – уверење 
МУП-а, уверење надлежног суда да се про-
тив њега не води судски поступак за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или рососкврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обиз-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, доказ о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, доказ о 
познавању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе), 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора о раду кандидата (извештај просветног 
саветника), уколико нема извештаја потвр-
да школе да није било стручно педагошког 

надзора и биографски подаци са прегледом 
кретања и служби. Уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе дужно је да дос-
тави резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. 
Сви наведени докази саставни су део прија-
ве на конкурс, морају бити оверени и не могу 
бити старији од 6 месеци. Неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Минис-
тар просвете врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању у року од 30 
дана од дана пријема документације коју је 
доставио школски одбор о чему школа оба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Пријава на конкурс са потребном докумен-
тацијом доставља се на наведену адресу са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора” 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. 

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запослене са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1) да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Службени гласник РС”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и учеиицима; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
имају држављанство Републике Србије 5) да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја) кандидати 
треба да доставе: кратку биографију; оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из казнене еви-
денције (не старији од 6 месеци); уверење 
да се против кандидата не води истрага или 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту. Доказ 
из тачке 2 подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 

врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступа-
ка, по окончању конкурса, за кандидате који 
су ушли у ужи избор. Пријаве са доказима о 
испуњености услова огласа достављају се у 
року од 8 дана, путем поште (препоручено) 
или лично, на горе наведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. 

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Наставник предметне наставе 
физике

са 97,5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чл. 24 Закона о раду треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији, 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) да има држављан-
ство Републике Србије, 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС (http://www. 
mpn. gov. rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE. doc), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 
Кандидати достављају следећу документа-
цију: попуњен пријавни формулар преузет на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања, уве-
рење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 3 месеца), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија), уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику доставља 
доказ (уверење или потврду) да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе и кратку био-
графију (ЦВ). Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
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Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће кандидати бити оба-
вештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе. Конкурс-
на комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене и обавити разговор са 
њима. О терминима за разговор кандидати 
бити обавештени путем телефона на бројеве 
које су навели или на наведене имејл адресе. 
Комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору. Одлуку о 
избору кандидата доноси директор у року од 
8 дана од достављања образложене листе од 
стране комисије. Лекарско уверење – доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Лице 
које достави неоверене фотокопије сматраће 
се да је доставило непотпуну документацију. 
Благовременом пријавом сматраће се она 
пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности. Пријаве се 
достављају лично у секретаријату школе или 
препорученом поштом на наведену адресу са 
назнаком „За конкурс за радно место настав-
ник предметне наставе физике”. 

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13

Наставник солфеђа и теорије музике
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка одсутне запослене на рад  
са боловања

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовања, и 
то: дипломирани музички педагог, профе-
сор солфеђа и музичке културе, дипломи-
рани музичар – педагог, дипломирани музи-
чар, усмерење музички педагог, професор 
солфеђа, професор солфеђа и музичке кул-
туре, мастер теоретичар уметности, профе-
сионални статус музички педагог; 2) пси-
хичкa, физичкa и здравственa способност за 
рад са децом и ученицима; 3) држављанство 
Републике Србије; 4) знање српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
5) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати уз пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, подносе и 
следећу документацију: доказ о држављан-
ству РС (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног пона-
шања (потврда из надлежне полицијске упра-
ве). Пријаве треба послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, преко имејл 
адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и преко 
телефона 069/4564-542.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19300 Неготин, Интернационалних бригада 57

тел. 019/542-735

Оглас објављен 07.12.2022. године у публи-
кацији „Послови” (број 1017) исправља се у 
броју извршилаца за радно место чистачица 
тако што уместо 2 извршиоца треба да стоји: 
чистачица – 1 извршилац. У осталом делу 
текст конкурса остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”

19320 Кладово, 22. септембар 54

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одго-
варајуће више образовање, односно вишу 
стручну спрему према чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020 и 
129/2021); 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријавни 
формулар (налази се на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја) на конкурс поднесу следећа докумен-
та: диплому о стеченом вишем образовању, 
VI степен стручне спреме (оригинал или ове-
рена фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију), доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), уве-

рење надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности за кривична дела под тачком 3 усло-
ва конкурса, доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом достављају пре закључења уговора о 
раду. У току трајања поступка одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна 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 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавеште-
ни. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за подношење пријава је 8 дана, 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон 019/801-706.

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб.
тел. 030/576-001, 576-316

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

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

Стручни сарадник – психолог
на одређено време, ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана  

до њеног повратка

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Закону о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја на конкурс 
доставити: кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (лица са звањем 
мастер достављају и диплому основних ака-
демских студија) према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и одредбама 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције МУП-а 
да лице нема осуда, не старије од шест месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије не 
старије од шест месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом, као и доказ о познавању српског 
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језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском јези-
ку). За лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Приложена 
документација се не враћа. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријавни формулар канди-
дат треба да приложи сву потребну докумен-
тацију и достави школи лично или поштом на 
горе наведену адресу. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона 
030/576-001, 576-316 или 065/3583-744 од 
секретара школе. Подаци, који се прикупљају 
биће искоришћени само у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС”, број 87/2018).

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122, 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – 
у даљем тексту Закон): наставник, васпитач 
или стручни сарадник који је стекао одгова-
рајуће високо образовање на: 1) студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 
с тим да лице мора имати завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (лиценцу); да има психичку, 
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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни 

рад; да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе – лиценцу за директора. 
Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност. 
Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже 
следећа документа: биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада; оригинал или оверену копију 
доказа о стеченом одговарајућем образовању 
у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; оригинал или 
оверену копију доказа о положеном испиту – 
дозволи за рад наставника, васпитач, однос-
но стручног сарадника (лиценца); оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
директора, (уколико кандидат поседује такав 
документ); доказ о најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; оригинал или оверену копију акта 
којим се доказује да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; оверену копију доказа 
да зна српски језик (уколико је кандидат сте-
као одговарајуће високо образовање из чл. 
140 Закона на српском језику, сматра се да 
је достављањем доказа о образовању, дос-
тавио и доказ да зна српски језик); оверену 
копију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања – достављају лица која су прет-
ходно обављала дужност директора; оверену 
копију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) или оверену изјаву 
кандидата да није имао стручно-педагошки 
надзор у раду, дату под кривичном и мате-
ријалном одговорношћу. Претходно наве-
дено, односно докази о испуњености услова 
за конкурс су саставни део пријаве, док се 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прибавља пре 
закључења уговора о раду. Копије доказа које 
се подносе при конкурисању за избор дирек-
тора школе оверавају се од стране надлежног 
органа, у супротном неће се узети у разма-
трање. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи, у затворе-
ној коверти, на горе наведену адресу, са наз-
наком „Конкурс за директора школе”. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон: 
030/458-291.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-700

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

научна област Информационе 
технологије и системи

на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер информационих 
технологија, студент докторских студија у 
одговарајућој научној области, који је сваки 
од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8. Поред наве-
дених услова кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета техничких нау-
ка у Чачку. Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке 
о образовању, податке о радном искуству и 
друго. Уз пријаву доставити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним степенима 
студија, потврду о уписаним докторским ака-
демским студијама, списак научних и струч-
них радова као и саме радове, доказ надлеж-
ног органа о неосуђиваности, као и доказ да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак у смислу члана 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закон, 11/21 – аутентично тумачење и 
67/21) и члана 135 став 1 Статута Универзи-
тета у Крагујевцу. Адреса на коју се подносе 
пријаве на конкурс: Факултет техничких нау-
ка у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 65. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати су обавезни да пријаве 
на конкурс доставе у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс за ужу научну 
област ___ не отварати (навести ужу научну 
област)”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА 

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб.

Чистачица
са 90% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: да имају одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији посло-
ва Пољопривредно-ветеринарске школе са 
домом ученика у Рековцу, односно да имају 
основно образовање, да поседују психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
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ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да поседују држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете и одштампан 
и попуњен пријавни формулар достављају 
заједно са потребном документацијом. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оригинал или оверену фотокопију доказа 
о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о стеченом одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежне поли-
цијске управе да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад); радну биографију (осим 
за лица која први пут заснивају радни однос) 
– пожељно. Напомена: у пријави обавезно 
навести адресу и контакт телефон кандида-
та. Пријаве са потребним доказима подносе 
се лично или на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за чистачицу”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона 035/8411-434. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду, а психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима, кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
извршиће Национална служба за запошља-
вање. Право пријаве на конкурс имају сва 
заинтересована лица која испуњавају опште 
услове предвиђене законом и посебне услове 
предвиђене овим конкурсом. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору, који доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана достављања образложене листе. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
треба да има одговарајуће образовање – за 
директора може бити изабрано лице које 
има образовање за васпитача или стручног 
сарадника из члана 140 ст. 1 и 2, односно 
одговарајуће високо образовање и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије специја-
листичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другога степе-
на из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинује целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат 
који има образовање из тачке 1 подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
потребно је да кандидат има и дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат може да буде и лице које 
има одговарајуће образовање за васпитача 
из члана 140 став 3 Закона, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године са 
вишим образовањем; потребно је да канди-
дат има и дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и најмање 
10 година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и обра зовања након 
стеченог одговарајућег образовања. Да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминатоно понашање; да није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који је 
објављен на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја за конкурс, кандидат подноси: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (дозвола за рад), однос-
но лиценцу; потврду да има најмање осам, 
односно десет година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверена фотокопија); уверење изда-
то од надлежног привредног суда којим се 
доказује да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или 
оверену фотокопију – не старије од 6 месе-
ци); уверење, односно извод из казнене еви-
денције издато од стране надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова као доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, и друга кривич-
на дела против службене дужности, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међунарадним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање (оригинал или оверена фото-
копија – не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптуж-
ница, односно да није покренут кривични 
поступак (оригинал или оверена фотокопија 
– не старије од 6 месеци); радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служ-
би; доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (уверење треба да буде изда-
то након објављивања конкурса), доказ о 
познавању језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад кандидат доставља 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора – извештај про-
светног саветника уколико је кандидат имао 
појединачни стручни надзор као и доказ о 
резултатима стручно–педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 
овај доказ доставља само кандидат који је 
претходно обављао дужност директора уста-
нове у супротном је потребно доставити 
потврду надлежне школске управе да у њего-
вом периоду није вршен стручно-педагошки 
надзор. Пријаву са потребном документа-
цијом доставити на горе наведену адресу 
или предати лично секретару установе, рад-
ним данима од 9.00 до 15.00 часова. Прија-
ве са потребном документацијом доставити у 
затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за избор директора”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити у у Правној 
служби ПУ „Милоје Милојевић”, на телефон: 
035/8411-002. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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КИКИНДА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ”

24420 Кањижа, Карађорђева 30

Васпитач
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: прописани чланом 139 и 140 Закона, 
да кандидат: а) има VI степен стручне спре-
ме – више образовање – васпитач на мађарс-
ком наставном језику (оверена копија дипло-
ме); б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; в) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије (уверење о држављанству); 
д) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад (само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику). Доказ о испуњености услова 
из тач. а), в), г) и д) достављају се уз пријаву 
а доказ о испуњености услова из тачке б) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријавни формулар који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса лич-
но или на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс – васпитач”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА ГИМНАЗИЈА
„СВЕТИ САВА”

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„МИЛЕНА ВУКОВИЋ” ПЕЋ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПЕЋ

38310 Гораждевац
тел. 064/4740-702

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана из чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
да поседује одговарајуће високо образовање 
за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога, односно лице 
које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-

рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године, да поседује доз-
волу за рад (лиценцу) наставника, васпитача 
и стручног сарадника, да има обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност), да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора уста-
нове. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању не старију 
од 6 месеци, доказ о знању српског језика 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику), оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педа-
гога или психолога не старију од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног органа да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање – не старије од 6 месеци, потврду о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања 
не старију од 6 месеци, доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директо-
ра установе), оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци, оверену фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседу-
је) – не старију од 6 месеци, преглед кратања 
у служби са биографским подацима, доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци). Министар у року од 30 
дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор врши избор директо-
ра и доноси решење о његовом именовању о 

чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Подаци који се прикупљају 
од кандидата биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података 
о личности. Под потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве назначене у конкурсу. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, теле-
фон број: 064/4740-702. Пријаве на конкурс са 
потребним доказима о испуњењу услова под-
носе се у року од 15 дана од дана објављи-
вања, лично или препорученом пошиљком 
на наведену адресу уз напомену „Конкурс за 
избор директора школе”.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
за 39% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник немачког језика
за 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник филозофије и предмета 
из те области

за 75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ник о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022), као и да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима – доказ 
се прибавља пре закључења уговора о раду; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
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стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита); уверење МУП-а из казнене 
евиденције (оригинал) о неосуђиваности кан-
дидата правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не стрије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика / доказ о знању 
српског језика и језика на којем ће оствари-
вати образовно-васпитни рад код послодавца 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику / на српс-
ком језику и на језику на којем ће остварива-
ти образовно-васпитни рад код послодавца); 
личну биографију са контакт подацима кан-
дидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способнсоти за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 8 
дана од дана достављања образложене лсите. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од шест месе-
ци. Кандидат који је незадовљан решењем 
дирктора може да поднесе жалбу школском 
одбору у року од 8 дана од дана достављања 
решења. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, конкурсна комисија неће узети у разма-
трање. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве 
се подносе непосредно секретаријату школе 
или препорученом поштом на горе наведену 
адресу. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко теле-
фона 034/335-506.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Сарадник у звање сарадник у 
настави за уметничку област 

Музичка уметност, ужа уметничка 
област Хармоника

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија 

који је студије првог степена завршио са 
просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за уметнички рад. Кандидат треба да 
испуњава обавезне, изборне, опште и посеб-
не услове предвиђене чл. 83 Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-3 – др. закон, 73/18, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021. – др. закони), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу – пре-
чишћен текст (бр. II-01-483 од 06.06.2022. 
године), чл. 140 Статута Филолошко-умет-
ничког факултета у Крагујевцу – пречишћен 
текст (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године), 
Одлуком о изменама и допунама Статута 
ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 16.05.2022. годи-
не), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута ФИЛУМ-а (бр. 01-2180 од 05.07.2022. 
године) и Правилником о избору сарадника 
на Одсеку за музичку уметност ФИЛУМ-а у 
Крагујевцу (бр. 01-3786 од 2412.2020. годи-
не). Кандидати који се пријављјују на кон-
курс морају испуњавати општи предуслов у 
погледу неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 
4 Закона о високом образовању и чл. 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
што доказују потврдом надлежног органа да 
нису осуђивани за кривична дела предвиђена 
наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; стручну биографију; 
диплому, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању (оверена копија); уверење 
о положеним испитима на основним ака-
демским студијама са наведеном просечном 
оценом (оверена копија или оригинал); уве-
рење да је студент мастер или специјалис-
тичких академских студија (оригинал); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија); фотокопију 
личне карте и очитану личну карту; доказ 
о испуњавању општих предуслова у погле-
ду неосуђиваности утврђених чл. 72 став 4 
Закона о високом образовању и чл. 135 став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу (ори-
гинал или оверена копија); кандидати без 
одговарајућег педагошког искуства на висо-
кошколској установи који се први пут бирају 
у звање сарадника у обавези су да изве-
ду јавно приступно предавање / уметничку 
презентацију чији садржај и обим утврђује 
надлежна катедра. Кандидати прилажу доку-
ментацију прописану конкурсом са доказима 
о испуњености услова уз попуњени Образац 
који је објављен на сајту Факултета (у делу 
Документа и прописи – Обрасци). Канди-
дат је у обавези да сву документацију дос-
тави у штампаној форми, а уредно попуњен 
образац у штампаној и електонској форми 
(на компакт диску – ЦД-у) у три примерка. 
Фотокопије докумената морају бити оверене 
у једном примерку. Пријава кандидата уз коју 
није приложена комплетна документација 
сматраће се некомплетном и неће се размат-
рати од стране комисије. Сва документација 
и радови достављају се Служби за опште и 
правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге 
крагујевачке гимназије или поштом на адре-
су: Филолошко-уметнички факултет, Јована 
Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТА САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник биологије
са 90% радног времена, 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/19, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министартства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: извод из књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију) не старије од 6 месеци; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије или психологије; уверење из 
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Закон по члану 142 став 2 дозвољава 
да доказ под тачком 4) образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкуса у публикацији НСЗ „Послови”. 
Пријаве доставити на горе наведену адресу 
или предати лично школи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити на 
број телефона: 034/6841-402.

ОШ „19. ОКТОБАР”
34209 Крагујевац

Др Драгише Мишовића бб.
тел. 034/6350-644

Педагошки асистент
на одређено време,  

за школску 2022/2023. годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању, знање ромског јези-
ка, савладан програм обуке за оспособља-
вање педагошких асистента, да има психичку, 
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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потреб-
но ја да кандидат испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и уз 
пријаву на конкурс уз краћу биографију под-
несе потребне доказе. Попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, са потреб-
ном документацијом доставља школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању), 
уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фото-
копија); доказ – уверење о завршеној обуци 
за педагошког асистента (оверен препис или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горенаведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандида-
ту (име и презиме, адреса пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон), радно место 
на које кандидат конкурише. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална 

служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање. 
Пријаву на конкурс са потребном документа-
цијом, са назнаком „За конкурс за радно место 
педагошки асистент” доставити на горе наве-
дену адресу. Телефон за контакт је 034/6350-
664, контакт особа је Данијела Костадиновић 
Видојевић, секретар школе. 

КРАЉЕВО

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

Наставник разредне наставе
на одређено време, до престанка 

дужности директора школе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139, 
чланом 140, и чланом 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) – даље закон, да 
има одговарајуће образовање, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кратку биографију, оверену фотоко-
пију или оригинал дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци, уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 
3 Закона које издаје надлежна служба МУП-а 
(оригинал или оверену фотокопију), не ста-
рије од 6 месеци, доказ о знању српског јези-
ка (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику) – оригинал или 
оверену фотокопију. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи, у складу 
са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 

публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс – наставник 
разредне наставе”. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46

тел. 036/382-047
e-mail: etskkv@ptt.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања то јест да: 
има одговарајуће образовање; на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање прописано зако-
ном и образовање прописано правилником за 
наставника економско-трговинске школе, за 
педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат прилаже: диплому о сте-
ченом образовању (оригинал, или оверена 
фотокопија); извод из казнене евиденције, 
у складу са Законом, надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), 
извод мора бити издат након објављивања 
конкурса; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал, или оверена 
фотокопија); потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
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нису стекли на српском језику, остали канди-
дати доказују овај услов дипломом о стеченом 
образовању); уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу – дозво-
ли за рад наставника и стручног сарадника 
(оригинал, или оверена фотокопија); дозво-
лу за рад директора – лиценца (оригинал или 
оверена фотокопија) достављају кандидати 
који су положили испит за стицање лицен-
це за директора; потврду надлежне уста-
нове да кандидат има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фото-
копија); извештај министарства просвете о 
спољашњем вредновању установе и извештај 
просветног саветника о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе (оригинал 
или оверена фотокопија) достављају канди-
дати који су претходно обављали дужност 
директора установе; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) уколико га је 
било; биографске податке са прегледом кре-
тања у служби; остале доказе о стручности, 
организаторским и другим способностима и 
квалитетима. Лекарско уверење прибавља се 
пре закључења уговора о међусобним прави-
ма и обавезама. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност. Школски одбор образује комисију 
за избор директора која спроводи поступак 
за избор директора, и то: обраду конкурсне 
документације, утврђује испуњеност зако-
ном прописаних услова за избор директора, 
обавља интервју са кандидатима и прибавља 
мишљење наставничког већа о пријављеним 
кандидатима. Пријаве на конкурс, са потреб-
ном документацијом о испуњености услова, 
доставити лично или поштом на горе наве-
дену адресу. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. 

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

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

Библиотекар
за 33% радног времена на одређено 

време, до повратка одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4) и 5) чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19) и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, васпитача и струч-
них 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, 5/22, 6/2, 10/22 и 15/22). 
Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија не 

старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених, (са холограмом или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци); оверен препис 
или оверене фотокопије диплома о стеченом 
образовању (са основних и мастер студија); 
лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); извод из казнене 
евиденције да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Након утврђене 
испуњености услова кандидата за пријем у 
радни однос, кандидати, који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
По достављеном извештају са кандидатима 
ће се обавити разговор. Пријаве достављати 
на горе наведену адресу, поштом или лично. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон 036/5430-055.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ”

37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017) за наставника основне 
школе, за педагога и психолога; 2. дозвола 
за рад наставника, педагога или психоло-
га; 3. најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 4. пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 5. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6. држављан-
ство Републике Србије; 7. знање српског јези-
ка. Кандидати достављају следеће доказе о 
испуњености услова: оверен препис дипло-
ме факултета; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или лиценце; 
потврду о најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених издати у 
последњих шест месеци или трајне важнос-
ти; биографске податке (посебно кретање у 
служби и радна биографија), са евентуалним 
прилозима којима се доказује стручне, педа-
гошке, организационе и друге способности, 
а обавезно извештај просветног саветника 
о раду кандидата (ако постоји), а лице које 
је предходно обављало дужност директора 
дужно је да достави резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Учесницима конкурса биће дос-
тављено обавештење о избору директора по 
овом конкурсу, у складу са чланом 60 став 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Пријаве са доказима слати на горе 
наведену адресу. 

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/212-701

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: да кандидат поседује: одговарајуће 
образовање (најмање средње образовање); 
сертификат – савладану обуку за педагошког 
асистента; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела-
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; знање срп-
ског језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о стручној спреми (овере-
на фотокопија; сертификат о савладаној обу-
ци за педагошког асистента; уверење о нео-
суђиваности за кривична дела утврђена у чл. 
139 ст. 1 т. 3 Закона. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење) се прибавља у поступку одлучи-
вања пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријаву 8 дана од дана објављивања. Одлуку 
о избору кандидата конкурсна комисија ће 
донети у року од 8 дана од истека рока за 
подношење пријава за конкурс.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16207 Винарце

тел. 016/253-349

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 122 став 2 и 5, чл. 139 и 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закон 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): да је стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању: 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника основне 
школе, за педагога и психолога; да поседује 
дозволу за рад наставника и стручног сарад-
ника; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: оригинал или оверену копију 
дипломе о одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно лиценцу за 
наставника, педагога или психолога; доказ 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о положеном испиту за директора 
школе; доказ о физичкој и психичкој способ-
ности за рад (лекарско уверење); уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотоко-
пију доказа о резултату стручно педагошког 
надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника ако је надзор вршен, односно ако 
стручно педагошки надзор није вршен изјаву 
да стручно педагошки надзор није вршен); 
за лице које је претходно обављало дужност 
директора школе резултате стручно педа-
гошког рада установе и оцену спољашњег 
вредновања установе, односно ако стручно 
педагошки надзор није вршен и није врше-
но спољашње вредновање установе изјаву 
да није вршено; уверење о неосуђиваности; 
биографију са кратким прегледом радног 
искуства и предлогом програма рада дирек-
тора школе. Достављена документација се 
не враћа. Рок за подношење пријава је 15 

дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве са документацијом слати на адресу: ОШ 
„Милутин Смиљковић”, 16207 Винарце, са 
назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Ближа обавештења о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на 016/253-349.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник предметне наставе 
изборни програм појединац,  

група, друштво
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), односно да 
имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања које су стекли а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка, да имају завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; кандидати треба да испуња-
вају услове у погледу степена и врсте обра-
зовања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022); да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за која 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар се дос-
тављају докази о испуњености услова: дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању 
(лица која су стекла академско звање мастер 
у обавези су да доставе и диплому о претход-
но завршеним основним академским студија-
ма), уверење о неосуђиваности – уверење 
из казнене евиденције МУП-а (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге 

рођених (са холограмом), доказ о знању срп-
ског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика). Сва 
документа се достављају у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Доказ да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима подноси кандидат који буде 
изабран по конкурсу пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају – преузимају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, и потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају на адре-
су школе, поштом или лично (у секретаријату 
школе), са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују 
се психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка, о чему ће бити 
обавештени на бројеве контакт телефона 
или емаил адресе које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са лис-
те кандидата који испуњавају услове конкур-
са, обавиће конкурсна комисија коју именује 
директор школе, по пријему резултата психо-
лошке процене спососбности за рада са уче-
ницима, у просторијама Гимназије у Лесковцу, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на бројеве контакт телефо-
на или имејладресе које су навели у својим 
пријавама. Сва додатна објашњења кандида-
ти могу добити путем телефона 016/212-218. 

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143

Наставник филозофије
са 25% радног времена,  

на одређено време, ради замене 
директора у првом мандату

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21): 1) да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
за наставника филозофије; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
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браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик као језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 
оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању (основне студије и мастер студије); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопију доказа 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос наставника 
филозофије”. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. За све информације обратити се 
на број телефона 015/7581-143.

НИШ

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб.

Наставник за предмете: биологија 
(са 10%), изборни програм – 

образовање за одрживи развој 
(са 10%) и изборни програм – 

методологија научног истраживања 
са (30%)

са 50% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запосленог 

са функције директора школе

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у гимназији може да изво-
ди лице које је стекло високо образовање 
за предмет биологија члан 2 став 1 тачка 12 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника, и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 
2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 
1/21 и 4/22): професор биологије; дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог; дипло-
мирани биолог; дипл. биолог, смер заштита 
животне средине; дипломирани професор 
биологије; дипломирани биолог – мастер; 
дипл. биолог заштите животне средине; 
мастер биолог; мастер професор биологије; 
дипломирани професор биологије – мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају имати претходно завршене основне 
академске студије биологије. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у гимназији 

може да изводи лице које је стекло високо 
образовање за изборни програм – образо-
вање за одрживи развој члан 3а став 1 тачка 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника, и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 
2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 
1/21 и 4/22) и то: лице које испуњава усло-
ве за извођење наставе из предмета Биоло-
гија, Географија, Хемија и Физика у складу са 
овим Правилником; лице које испуњава усло-
ве за извођење наставе из стручних предме-
та у стр. школама у подручју рада Економија, 
право и администрација (област Економија), 
у складу са чланом 3 тачка 1 и 2 правилни-
ка који прописује степен и врсту образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација. 
Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у гимназији може да изводи лице 
које је стекло високо образовање за избор-
ни програм – методологија научног истражи-
вања – члан 3а став 1 тачка 12 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника, и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21 и 4/22) и то: лице 
које испуњава услове за извођење наставе из 
предмета Филозофија, Социологија, Психо-
логија, Биологија, Географија, Хемија, Исто-
рија, Математика и Физика у складу са овим 
Правилником. Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане законом за засни-
вање радног односа и посебне услове пред-
виђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), као и из члана 
142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова, доказ – уверење надлежне 
установе. Образовање из става 1 овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је у 
обавези да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
не групе предмета; студије другог степена из 
области педагошког наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 

струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству (оверен препис / 
фотокопију, доказ не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оверен 
препис / фотокопију, доказ не старије од 6 
месеци); да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ о 
познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); уверење о неос-
уђиваности за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
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 иречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења Поли-
цијске управе Министарства, доказ не старије 
од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, доказ не старије од 6 месеци, 
доставља се пре закључења уговора о раду). 
Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса на горенаве-
дену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос на одређено време за радно 
место 1 извршилац са 50% радног времена, 
на одређено време за наставника за пред-
мете: наставника биологије 1 извршилац са 
10% од пуног времена, наставника изборног 
програма – образовање за одрживи развој 1 
извршилац са 10% од пуног радног времена, 
наставника изборног програма – методологија 
научног истраживања – 1 извршилац са 30% 
од радног времена”. Непотпуна и неблаговре-
мена документација неће се разматрати. Кон-
такт телефони: 018/804-224 и 018/804-832.

ГИМНАЗИЈА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18106 Ниш, Бранка Радичевића 2

тел. 018/242-984

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена радника на боловању

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
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целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Немач-
ки језик и књижевност). Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије 
из области предмета, односно на студијским 
групама / програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Немачки језик и књижевност; 
Немачки језик. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021), у даљем тексту Закон: 
да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 и 142 Закона и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији и основној шко-
ли; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик (уколико је образовање 
завршено на страном језику). Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) -5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи и то: крат-
ку биографију (ЦВ); диплому или уверење о 
завршеном одговарајућем образовању (кан-
дидати који су стекли академско звање мастер 
достављају и оверену фотокопију дипломе са 
основних академских студија); уверење да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
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 
6 месеци, уверење из казнене евиденције се 
прибавља у Министарству унутрашњих посло-
ва, а поврда да није утврђено дискримина-

торно понашање прибавља се од Повереника 
за родну равноправност); извод из матичне 
књиге рођених (на обрасцу са холограмом 
без рока важења); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика уколико је образовање стечено да 
другом језику. Сва документа достављају се у 
оригиналу или у овереној фотокопији. 

Наставник географије
са 70% радног времена на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, замена директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 
или образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: 
професор географије; дипломирани географ; 
дипломирани географ – просторни планер; 
дипломирани професор географије – мастер; 
мастер географ; мастер професор геогра-
фије; дипломирани географ – мастер. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије. 
Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), у даљем тексту Закон: да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији и основној школи; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик 
(уколико је образовање завршено на страном 
језику). Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи и то: кратку биографију 
(ЦВ); диплому или уверење о завршеном 
одговарајућем образовању (кандидати који су 

стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци, 
уверење из казнене евиденције се прибавља 
у Министарству унутрашњих послова, а повр-
да да није утврђено дискриминаторно пона-
шање прибавља се од Повереника за родну 
равноправност); извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са холограмом без рока 
важења); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка уколико је образовање стечено да другом 
језику. Сва документа достављају се у ориги-
налу или овереној фотокопији. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне, неблаговремене и неразумљиве прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
послате путем електронске поште узеће се 
у разматрање само уколико су благовреме-
не, потпуне и разумљиве и уколико су сва 
потребна документа послата скенирана у 
ПДФ формату. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкретном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Јелена Ђорђевић, секретар школе. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Сарадник за унапређивање 
превентивне здравствене заштите / 

сарадник за исхрану
на одређено време ради замене 

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

УСЛОВИ: виша или висока струковна школа 
здравственог смера; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовни-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарста просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потреб-
на документација: ЦВ; оверена фотокопија 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
(изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду); оригинал или оверена 
фотокопија уверења да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
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вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење полицијске управе из каз-
нене евиденције МУП-а и из надлежног суда). 
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место сарадник за унапређивање превентивне 
здравствене заштите/сарадник за исхрану на 
одређено време”. Број телефона за контакт: 
018/4804-827 и 018/4804-949. 

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Доња Трнава

18202 Горња Топоница

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 139 и 140 став 1 и 2 или 3 члана и чла-
на 122 став 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника 
средње школе, педагога или психолога шко-
ле, стечено: 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 сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сцдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, педагога или 
психолога. Лице из става 1 тачка 1) и подтач-
ка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, педагога или психолога, односно 
положен стручни испит; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступљања на дужност); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да се не води кри-
вични поступак – није покренута истрага про-
тив кандидата; да није осуђиван правноснаж-
ном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности или других добара 
заштићених мађународним правом, без обзи-

ра на изречену кривичну санкцију, за које 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказује се дипломом о стеченом образо-
вању); оригинал потврде или оверена фото-
копија потврде Повереника за заштиту родне 
равноправности да није, у складу са законом 
утврђено, дискриминаторно понашање (ори-
гинал не старији од 30 дана од дана објаве 
конкурса). Захтев за издавање потврде учес-
ник конкурса подноси Поверенику за заштиту 
родне равноправности у слободној форми на 
мејл: poverenik@ravnopravnost.gov.rs или 
поштом на адресу Повереник за заштиту 
родне равноправности, Бул. краља Алексан-
дра бр. 84, Београд, са назнаком да је потвр-
да потребна ради учешћа на конкурсу за 
избор директора школе и са навођењем име-
на, презимена, ЈМБГ-а и адресе учесника кон-
курса на коју се доставља потврда. Захтев 
мора бити својеручно потписан. Уз пријаву на 
конкурс (образац на сајту Министарства про-
свете) кандидати треба да поднесу следећу 
документацију у два примерка, оба примерка 
оверена копија или оригинали, и то: оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању (оверену 
код нотара, не старију од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику не под-
носе овај доказ); оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, за настав-
ника односно стручног сарадника (оверену 
код нотара); доказ да није осуђиван осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности или других доба-
ра заштићених мађународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, за које 
није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, уверење из казнене еви-
денције МУП-а РС (не старије од 6 месеци); 
доказ да се не води кривични поступак – није 
покренута истрага против кандидата, уве-
рење из надлежног суда (не старије од 6 
месеци); доказ (уверење) да није правоснаж-
но оптужен за привредни преступ у ранијем 
вршењу дужности – привредни суд (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал потврде или ове-
рена фотокопија потврде Повереника за 
заштиту родне равноправности да није, у 
складу са законом утврђено, дискриминатор-
но понашање (оригинал не старији од 30 дана 
од дана објаве конкурса). Захтев за издавање 
потврде учесник конкурса подноси Поверени-
ку за заштиту родне равноправности у 
слободној форми на мејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности: 
Булевар краља Александра бр. 84, Београд, са 
назнаком да је потврда потребна ради учешћа 
на конкурсу за избор директора школе и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потвр-
да. Захтев мора бити својеручно потписан; 

потврду да има најмање осам година рада у 
установи образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања издат од 
стране послодавца (оригинал не старији од 30 
дана); доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (доказ подносе само кандидати 
који су претходно обављали дужност директо-
ра, оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата – извештај просветног савет-
ника (доказ подносе кандидати који поседују 
извештај, а уколико не поседују достављају 
потврду да није вршен стручно-педагошки 
надзор); доказ да има обављену обуку и поло-
жен испит за директора (уколико је кандидат 
поседује), оригинал или оверену копију, уко-
лико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); 
очитана лична карта; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци). Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора школе” сла-
ти на адресу: ОШ „Бранислав Нушић”, Доња 
Трнава, 18202 Горња Топоница, са назнаком 
„Конкурсној комисији”, доставити препоруче-
ном поштом или лично секретару школе, у 
времену од 8.00 до 13.00 часова, на горенаве-
дену адресу. Кандидати учесници конкурса ће 
бити позвани на интервју од стране конкурсне 
комисије, а по завршетку рока за пријављи-
вање на конкурс. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на број телефона: 
060/4601-221. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Документација се кандидатима 
за директора не враћа, већ доставља Минис-
тарству, а документација учесника конкурса 
чије су пријаве непотпуне и /или неисправне 
школа враћа препорученом поштом учесници-
ма конкурса. Фотокопије документације свих 
кандидата и свих учесника конкурса чије су 
пријаве непотпуне и /или неисправне школа 
задржава у конкурсној документацији. Небла-
говремене пријаве, неотворене, враћају се 
учеснику конкурса препорученом поштом. 
Фотокопија Решења Министра о именовању 
директора биће достављена свим учесницима 
конкурса. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку, у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службе-
ни гласник РС”, број 87/18) и Правилником о 
заштити података о личности школе. 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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НОВИ ПАЗАР

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ-ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

Педагог
на одређено време, до повратка радника 

са функције директора, у матичној 
школи у Тутину

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене чл. 139 до 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Потребна документадија о: 1. одговарајућем 
образовању, 2. психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима 3. потврда да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање 4. држављанству 
РС, 5. знању српског језика, ако се образов-
но-васпитни рад остварује на језику нацио-
налне мањине осим услова из става 1 члана 
139 лице мора да има и доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказује се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тачка 1, 3-5 овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс а доказ из члана 1 
тачка 2 овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, који зајед-
но са потребном документацијом достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне служ-
бе запошљавања „Послови” на адресу: ОШ 
„Рифат Бурџовић Тршо” Тутин, Његошева 
15. Кандидати ће бити писмено обавештени 
о избору у року од 8 дана од дана доношења 
одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати.

ОШ „ЈОШАНИЦА”
Лукаре – Нови Пазар

36300 Нови Пазар, Лукаре бб.
тел. 020/433-493

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 
запослене до њеног повратка са 

породиљског одсуства и одсуства  
ради неге детета, а најкасније до 

25.06.2023. године

Наставник разредне наставе
на одређено радно време, ради замене 

запослене до њеног повратка са 
породиљског одсуства и одсуства  
ради неге детета, а најкасније до 

12.08.2024. године

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чла-

ном 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови за 
пријем у радни однос доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат мора имати одгова-
рајуће образовање, сходно члану 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). У 
погледу степена и врсте образовања потреб-
но је да кандидати имају одговарајући степен 
и врсту образовања сходно члану 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022 и 
др.) и Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Јошаница” Лукаре, 
дел. број 496/1 од 10.12.2018. године, чије 
одредбе нису у супротности са Правилником. 
Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс 
потребно је доставити: оригинал или овере-
ну копију дипломе, односно уверење, којим 
се доказује одговарајуће образовање; ориги-
нал уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци; доказ да кандидат није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 
30 дана); доказ да кандидат зна српски језик 
и босански језик, сходно члану 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим основним, средњим, вишим 
или високим образовањем на српском однос-
но босанском језику или је положило испит 
из српског односно босанског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
сходно члану 141 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021 и др. 

закон). Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма, у складу са чланом 154 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете. Потребну документацију (доказе), 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом кандидати достављају на адресу: ОШ 
„Јошаница” Лукаре бб., 36306 Лукаре, са наз-
наком „За конкурс”, поштом или лично. Рок за 
доставу пријава је 8 дана и почиње да тече 
од првог наредног дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
које не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образовања, 
односно одговарајућег образовања, прописа-
ног занимања (стручног / академског назива / 
звања), пријаве које буду непотпуне (не садр-
же све захтеване доказе о испуњености усло-
ва конкурса) и неблаговремене, неће се узи-
мати у разматрање приликом одлучивања у 
поступку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити на телефон: 
020/433-493.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има средње обра-
зовање – медицинска сестра – васпитач или 
одговарајуће више образовање, односно 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије 
или специјалистичке струковне студије) на 
којима је оспособљено за рад са децом јас-
леног узраста – васпитач; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (васпитно-образовни рад 
се остварује на српском и босанском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној 
страници Министарства просвете. Уз одштам-
пани пријавни формулар и краћу биографију, 
кандидат доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спре-
ми; извод из МК рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству – 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, потврду 
или уверење да је положио испит из српског 
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језика са методиком по програму одговарајуће 
школске установе; уверење да није осуђиван 
(извод из казнене евиденције издат од поли-
цијске управе); лекарско уверење изабрани 
кандидати достављају пре закључења уговора 
о раду.

Спремачица

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање – основно образовање; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад (васпитно-образовни рад се оства-
рује на српском и босанском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, 
кандидат доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми; извод из МК рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству – не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење да није осуђи-
ван (извод из казнене евиденције издат од 
Полицијске управе); лекарско уверење иза-
брани кандидати достављају пре закључења 
уговора о раду. 

Кафе куварица / сервирка

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање – средње образовање, а изузет-
но основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу Уредбе о каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јав-
ном сектору; 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 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад (васпитно-образовни 
рад се остварује на српском и босанском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној страници Министарства просвете. 
Уз одштампани пријавни формулар и краћу 
биографију, кандидат доставља: оригинал 

или оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о стече-
ној стручној спреми; 2. извод из МК рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству – не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење да лице није осуђивано (извод из каз-
нене евиденције издат од полицијске управе); 
доказ о радном искуству на пословима кафе 
куварице / сервирке за кандидате који имају 
основно образовање (потврда, фотокопија 
уговора о раду или решења о пријему у радни 
однос); лекарско уверење изабрани кандида-
ти достављају пре закључења уговора о раду. 

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне 
струковне студије или специјалистичке 
струковне студије) или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године – вас-
питач; 2. да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 3. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 4. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5. да има држављан-
ство Републике Србије; 6. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад (васпитно-образовни рад се оства-
рује на српском и босанском језику). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар за пријаву 
на конкурс који се налази на званичној стра-
ници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, 
кандидат доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спре-
ми, а кандидат који је завршио студије дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) доставља и оригинал или 
оверену фотокопију дипломе са студија првог 
степена; извод из МК рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству – не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду или уверење 
од високошколске установе да је кандидат 
у току студија положио испите из педагогије 
и психологије, или оверену фотокопију уве-
рења да је кандидат положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу; ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском 

језику, потврду или уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
као и потврду о познавању босанског језика; 
уверење да лице није осуђивано (извод из 
казнене евиденције издат од полицијске упра-
ве); лекарско уверење изабрани кандидати 
достављају пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава (са дока-
зима о испуњености услова) је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса у новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
могу доставити лично или поштом на адресу: 
Предшколска установа „Младост” из Новог 
Пазара, ул. Луг бр. 1, 36300 Нови Пазар. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
број тел. 020/312-763. 

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ 
И ПСИХОЛОГИЈУ ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

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

научна област Психологија
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: је докторат психолошких наука и 
испуњеност услова прописаних чланом 74 
Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
73/2018 и 67/2019 и 6/2020 – др. закони) за 
избор у звање наставника. Посебан услов је 
да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду из одговарајуће научне 
области. Поред услова предвиђених Зако-
ном о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Стату-
том Факултета за спорт и психологију ТИМС 
Нови Сад и Правилником о ближим услови-
ма и поступку за избор у звање наставника и 
сарадника Факултета за спорт и психологију 
ТИМС Нови Сад. 

Асистент, поље Друштвено-
хуманистичке науке, научна област 

Физичко васпитање и спорт, ужа 
научна област Кинезиологија

на одређено време

УСЛОВИ: уписане докторске студије из одго-
варајуће научне области (Физичко васпитање 
и спорт) и испуњеност услова прописаних 
чланом 84. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони) за избор у звање асистента, однос-
но завршене основне академске студије из 
области физичког васпитања и спорта са про-
сечном оценом најмање осам (8), завршене 
мастер академске студије из области физич-
ког васпитања и спорта са просечном оценом 
најмање осам (8) и смисао за наставни рад. 

Информатичар
за рад на пословима вођења и 

одржавања информационог система,  
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене основне студије, позна-
вање рада на пословима вођења и одржа-
вања информационог система; пожељно је и 
знање графичког и Web дизајна. 
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса: радну биографију, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фотоко-
пије диплома свих нивоа студија, фотокопију 
личне карте, уверење о некажњавању издато 
од стране надлежног државног органа, уве-
рење да није осуђиван за кривична дела као 
ни да се пред надлежним органима не води 
кривични поступак против кандидата, спи-
сак објављених научних радова и да достави 
саме радове. Пријаву са наведеним доказима 
о испуњењу услова конкурса кандидати могу 
послати на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Информације у вези са конкур-
сом се могу добити на број телефона 021/530-
633 или 021/530-231, сваког радног дана од 
10.00 до 13.00 часова. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

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

тел. 021/452-962

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021 и 18/2021); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања (од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова) у виду потврде / уверења високош-
колске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија 
потврде / уверења); доказ из казнене евиден-
ције МУП-а да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-

чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена копија, не ста-
рија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија не ста-
рији од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља се само ако кандидат није сте-
као образовање на српском језику, а доказује 
се потврдом високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена копија); лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду, психолошку процену способ-
ности кадидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступа-
ка; у складу са чланом 154 став 2 Закона о 
систему образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) кандидати достављају попуњен фор-
мулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратку биогра-
фију. Пријаве са потребном документацијом 
се подносе у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место – наставник разредне наставе”, лично 
(радним данима од 08.00 до 13.00 часова) или 
поштом на горе наведену адресу. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 
време замена раднице на боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат за радно место наставника мора 
испуњавати и посебне услове прописне у чла-
ну 139, 140 и 141 Закона о основама система 
образовање и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у средњој стручној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022). Уз пријаву на конкурс достави-
ти следеће документе: доказ о одговарајућем 
степену и врсти стручне спреме; уверење о 
држављанству Републике Србије – не старије 
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности – не 
старије од 6 месеци; попуњен пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; кратку биографију. 
Приложене фотокопије морају бити оверене. 
Изабрани кандидат доставља уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне – уз које су прило-

жени сви потребни докази и који испуњавају 
тражене услове биће упућени на психолошку 
процену способности рада са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе, телефоне, 
које су навели у својим пријавама. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Конкурс траје 8 дана од дана 
објављивања. 

ПАНЧЕВО

ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове из чл. 122, чл. 139 и чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. 
закон, 6/20 и 129/21) и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене 
ове студије 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; кандидат треба 
да испуњава услове за наставника у подручју 
рада гимназија – општи тип (настава на српс-
ком и словачком језику), односно за наставни-
ка у подручју рада електротехника – образов-
ни профил електротехничар информационих 
технологија, за психолога или педагога; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење издато од стране медицине рада 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду и да није старије од 6 месеци); 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да посе-
дује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача односно стручног сарадника; 7. да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 8. да је 
прошао обуку и има положен испит за дирек-
тора установе (изабрани директор који нема 
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положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност). 

ОСТАЛО: Уз пријаву (формулар са званичног 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја) на конкурс кандидат треба да 
поднесе: оверену копију дипломе о стеченом 
високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања (ако кандидат има стечено образовање 
на студијама другог степена потребно је да 
достави диплому са основних студија и дипло-
му са мастер студија); оверену копију доку-
мента о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу); оверену копију или оригинал изво-
да из матичне књиге рођених; оверену копију 
или оригинал уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); потврду / уверење 
о радном искуству (у оригиналу); доказ о 
познавању језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику (ове-
рена копија дипломе о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оверена копија потврде или уве-
рења о положеном испиту из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе); оверена копија доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га 
кандидат има; оверена копија доказа о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (за лице које 
је претходно обављао дужност директора и 
ако је обављен надзор); оверена копија или 
оригинал уверења МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); оверена копија или оригинал уве-
рења да се код основног суда и вишег суда 
не води кривични поступак и да није донета 
правноснажна пресуда и да се пред основ-
ним јавним тужилаштвом и вишим јавним 
тужилаштвом не води истрага и не спроводе 
истражне радње за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
подацима о кандидату (обавезно адреса ста-
новања и мејл адреса због комуникације са 
кандидатом) и програм рада директора шко-
ле. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву 
са потребним доказима о испуњености усло-

ва доставити на адреси: Гимназија „Михајло 
Пупин”, 26210 Ковачица, Николе Тесле 57, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт осо-
ба: Стела Неда Булик – секретар установе, 
тел. 013/661-180.

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

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе 
– наставник српског језика и 

књижевности
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, породиљско 
одсуство и одсуство ради неге детета,  

до њеног повратка

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље: Закон) као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021) и то: да има одговарајуће 
високо образовање, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарнестудије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. 09. 2005. године. Услови 
у погледу образовања: 1) професор српског 
језика и књижевности, 2) професор српског 
језика и књижевности са општом лингвисти-
ком, 3) професор српске књижевности и јези-
ка, 4) професор српске књижевности и јези-
ка са општом књижевношћу, 5) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижев-
ностима, 7) професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, 8) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик, 9) професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, 
10) професор за српскохрватски језик са јуж-
нословенским језицима, 11) професор срп-
скохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, 12) професор српскох-
рватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се обра-
зовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност, 
14) професор југословенске књижевности са 
страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, 
17) професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, 18) про-

фесор српског језика и српске књижевности, 
19) дипломирани компаратиста, 20) мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књи-
жевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српски језик као страни), 21) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филоло-
гија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност, Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), 22) профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; 
23) мастер филолог из области филолошких 
наука; 24) професор југословенске књижев-
ности и српског језика; 25) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). У радни 
однос може бити примљено лице које: има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (за лица која су 
стекла академско звање мастер доставља се 
и оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама); уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, на новом 
обрасцу); уверење МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од шест месеци); доказ о знању српс-
ког језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани 
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кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве као и фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу шко-
ле: ОШ „Свети Сава” Панчево, Војвођанска 
бб., у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, са назна-
ком „За конкурс”. 

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одгова-
рајуће образовање (у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), да испуњава усло-
ве у погледу стручне спреме, односно да је: 
(1) професор математике; (2) дипломирани 
математичар; (3) дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар 
– информатичар; (6) дипломирани матема-
тичар – професор математике; (7) дипломи-
рани математичар за математику економије; 
(8) професор математике и рачунарства; (9) 
дипломирани математичар – астроном; (10) 
дипломирани математичар – теоријска мате-
матика; (11) дипломирани математичар – 
примењена математика; (12) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); (13) дипломирани инфор-
матичар; (14) дипломирани професор матема-
тике – мастер; (15) дипломирани математичар 
– мастер; (16) дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом основи 
геометрије); (17) професор математике – тео-
ријско усмерење; (18) професор математике – 
теоријски смер; (19) мастер математичар; (20) 
мастер професор математике; (21) дипломи-
рани професор математике и рачунарства – 
мастер из области математичких наука; (22) 
мастер математичар – професор математи-
ке; (23) мастер инжењер примењене мате-
матике. Лице из тачке 12) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминатор-

но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријавни формулар, који се налази на сајту 
Министарства просвете, прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним студијама првог степена, уве-
рење или потврда о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа; извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – овере-
на фотокопија дипломе или уверења о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Канди-
дати који испуњавају услове конкурса, у року 
од 8 дана, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријавни формулар са потреб-
ном документацијом се подноси лично или 
се шаље на адресу: Гимназија Пирот, 18300 
Пирот, Српских владара 128, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”

18300 Пирот, Занатлијска бб.

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), и то: 1) које има одго-
варајуће образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2) које има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3) које има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
4) које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
5) које није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање; 6) које има држављанство Републике 
Србије; 7) које зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 8) које 
има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора, а ако изабрани директор нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати 
достављају школи попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
заједно са потребном документацијом којом 
се доказује испуњеност услова, и то: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену копију дозволе за рад 
за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; доказ о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања – оригинал или 
оверена копија; уверење о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверена копија; уверење надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
покретању истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага, доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверена копија; 
уверење надлежног суда да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверена копија; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или ове-
рена копија; доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику) – оригинал или 
оверена копија; дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора – оригинал или ове-
рена копија, а ако изабрани директор нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – не старије од 6 
месеци, доставља изабрани кандидат пре пот-
писивања уговора о раду. Уз претходно наве-
дену документацију кандидати достављају и: 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), а уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, или 
изјаву о разлозима недостављања доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата и резултата стручно-педагошког 
надзора установе и оцене спољашњег вредно-
вања – оригинал или оверена копија; извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или овере-
на копија; биографију са кратким прегледом 
радног искуства а кандидат може да достави и 
предлог програма рада директора школе, као 
друге прилоге којима доказује своје успехе у 
наставно-педагошком раду, организационе и 
менаџерске способности. Рок за подношење 
пријава на конкурс за избор директора школе 
јесте 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа нема обавезу 
враћања документације пријављеном канди-
дату. Подаци који се прикупљају од кандидата 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
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података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, бр. 87/2018). Прија-
ве на конкурс се подносе у затвореним ковер-
тама са назнаком „За конкурс”, препорученом 
поштом или непосредно секретаријату школе, 
са контакт подацима, на адресу: Основна шко-
ла „Душан Радовић” Занатлијска, бб. 18300 
Пирот, тел: 010/312-435. 

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач на реализацији припремно 
предшколског програма

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима пропи-
саним законом и ако: 1) има високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године, или одговарајуће 
више образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: потпуну лич-
ну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном; диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС – не старије од 6 месеци; 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а) – не старије од 6 месеци; пријавни 
формулар (образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја). 
Кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним форму-
ларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. По завршетку конкурса преда-
та документа се неће враћати кандидатима. 
Пријаве се подносе лично или путем поште 
(са повратницом), на адресу: Предшколска 

установа „Љубица Вребалов” Пожаревац, 
Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код директора и секретара и преко телефо-
на 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године – 
васпитач или високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем – васпи-
тач; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из 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. Кандидат је 
дужан да приложи: пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, потписана биогра-
фија кандидата, оригинал / оверена копија 
дипломе, оригинал / оверена копија уверења 
о држављанству, оригинал / оверена копија 
уверења о неосуђиваности, доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад уколико је неопходан. 

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
средње образовање: медицинска сестра – 
васпитач, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-

ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидат је дужан да приложи: пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потписана био-
графија кандидата, оригинал / оверена копија 
дипломе, оригинал / оверена копија уверења 
о држављанству, оригинал / оверена копија 
уверења о неосуђиваности, доказ о позна-
вању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад уколико је неопходан. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу секретар, Милан 
Митић. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ” 
36310 Сјеница

Професор физике
на одређено време, до повратка раднице 

са породиљског одсуства (треће дете)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове према Закону о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/2013 
и 75/2014, 13/17 – одлука уставног суда, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
члану 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат треба: 
да има одговарајуће образовање (чл. 8 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања); да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном судском пре-
судом за кривична дела предвиђена чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверен пре-
пис (фотокопију) дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење из казнене евиденције. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити преко телефона 020/741-053.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „9. ОКТОБАР”
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-043

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
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10/2019 и 6/2020, 129/21) и то: да поседује 
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, сте-
чено 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, да има доз-
волу за рад (лиценцу) за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, односно положен 
стручни испит; да је прошао обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 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 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (формулар 
са сајта Министарства просвете РС) канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању 
(овера дипломе не старија од 6 месеци); ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (ове-
ра уверења не старија од 6 месеци); потврду 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; радну 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; уверење о држављанству Републи-
ке Србије и извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику); доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела (не старији од 

30 дана; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 
доказ о стеченом звању уколико га је канди-
дат стекао;уверење суда да није подигнута 
оптужница против кандидата учесника кон-
курса (издато након објављивања конкурса). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оквирни план рада 
директора за време мандата, уверење о поло-
женом испиту за директора установе, ориги-
нал или оверену фотокопију (ако га кандидат 
поседује). Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора 
дужан је да у року од две године од дана сту-
пања на дужност положи испит за директора. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаву на конкурс за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом, доставити 
школи лично или на горе наведену адресу са 
назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ГИМНАЗИЈА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Слободе 3

тел. 026/617-383

Чистачица
на одређено време преко 60 дана

2 извршиоца
(један извршилац са пуним радним 

временом, један извршилац са непуним 
радним временом 32 сата)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
основно образовање; 2) поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (доказ се доставља при 
закључењу уговора о раду); 3) неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за киривично дело примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4) поседовање држављанства Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или 
сведочанства о стеченом образовању; доказ 
о држављанству Републике Србије (оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том јези-
ку, пошто се сматра да они познају језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад); 
уверење о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела (оригинал или оверену фотоко-
пију), не старије од 6 месеци). Образац прија-

ве под називом „Формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве на 
конкурс са траженом пратећом документа-
цијом доставити на адресу школе: Гимназија, 
Улица слободе бр. 3, 11300 Смедерево или 
предати непосредно у секретаријату школе, 
са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место чистачице”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
ближе информације могу се добити на теле-
фон: 026/617-383 и путем електронске поште: 
skola@gimnazijasd.edu.rs

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, Петра Костића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
утврђивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни 
гласник”, бр. 11/12... 10/2022). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије 
или психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона; уве-
рење о држављанству РС; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. 

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 5121.12.2022. |  Број 1019 |   

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), у складу 
са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су утврђивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/12... 10/2022). 
Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом прено-
са бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије или психоло-
гије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 142 ст. 1 овог закона; уверење 
о држављанству РС; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
диплому о завршеном образовању са испра-
вом којом се доказује да је кандидат стекао 
образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије или пси-
хологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу 
(оригинал или оверена копија); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (ори-
гинал или оверена копија); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству РС (ориги-
нал или оверена копија). Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште 
на горе наведену адресу. Сва потребна оба-
вештења могу се добити код секретара школе 
на број телефона 026/4715–004.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник географије
замена за в.д. директора најдуже  

до 12.04.2023. године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) нда ије осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора од нај-
мање 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 и давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив чпвечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које је, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, 4) да је држављањин Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

Кувар
на одређено време, до повратка  

радника са боловања

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривич-
но дело примање мита и давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против чпвечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које је, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; 4) да је 
држављанин Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи. Докази о 
испуњености услова, тачка 1), 3)-5), саставни 
су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од 
дана достављања образложене листе од стра-
не конкурсне комисије. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона 026/4617-378.

ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
11325 Марковац, 8. октобар 10

Наставник математике – приправник

УСЛОВИ: кандидат треба да исуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васитања: 
да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/1713/2018, 11/2019, 
2/2020, 16/2020, 3/2021, 4/2021, 1/2022 и 
15/22); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за коју није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови 
се доказују приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни фолмулар на зва-
ничној интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а осталу 
потребну документацију (оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, потписану 
биографију, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству, оригинал или овере-
ну копију уверења о неосуђиваности, све не 
старије од 6 месеци) заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу 
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прописано је да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена – (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, или 
специјалистичке, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (3) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Чланом 
142став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописано је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
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шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичних дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са европским систе-
мом бодова. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи прописани су степен и 
врста образовања за извођење наставе и дру-
гих облика образовно-васпитног рада на рад-
ном месту: наставник математике: у складу са 
Правилником.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који је објављен на званичној интернет 
страници МПНТ, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Кандидат уз пријаву 
треба да достави школи: доказ да поседу-
је одговарајуће образовање (оверену фото-
копију дипломе или уверење о завршеном 
високом образовању, кандидати са звањем 
мастер и диплому, односно уверење о завр-
шеним основним академским студијама) – да 
је држављанин Србије (уверење о држављан-
ству РС, оригинал или оверена копија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија), доказ о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за коју није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење Министарства унутрашњих 
послова – надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван); доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне и 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве на конкурс се подносе у затвореном ковер-
ту са назнаком „За конкурс” поштом на адре-
су ОШ „II шумадијски одред”, 8. октобра број 
10, 11325 Марковац, или непосредно предају 
секретаријату школе. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити сваког радног дана 
код секретара школе у времену од 10 до 12 
часова или на телефон: 026/4861-006. 

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651, 741-031
e-mail: mihajlovac.skola@gmail.coм

Чистачица
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
до повратка са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање које подразумева: минимум први 
степен образовања (основна школа); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, није утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом, 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и јези на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс а доказ 
из става 1 тачка 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о испуњености 
услова из става 1 тачка 5) доказује се тако 
што кандидат који није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику је 
у обавези да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Потребно је 
да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и 
одштампаног заједно са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова доставе уста-
нови. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 026/741-031 (секретар) или 
026/741-651 (директор). 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1

тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Наставник руског језика
са 33% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће обавезно 
образовање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидат је у обавези да приложи 
следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: попуњен пријавни формулар (одштам-
пан са интернет странице Министарства про-
свете); диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о познавању српског језика – подноси 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за достављање 
пријава износи 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве на конкурс достављају се путем 
поште или лично на горе наведену адресу. Бли-
жа обавештења о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на телефон 022/443-110. 

СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија,  
за ужу научну област Економија

са 90% радног времена

УСЛОВИ: услови су утврђени Законом о раду, 
Законом о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставни-
ка на високим школама струковних студија, 
Статутом школе и Правилником о условима, 
начину и поступку избора у звања наставни-
ка и сарадника, као и општим актима школе 
у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс достављају се докази о испуњености 
услова и то: биографија, списак радова (спи-
сак радова се доставља и у дигиталном обли-
ку CD или у USB диск), оверена копија дипло-
ме о траженом стеченом високом образовању 
и оверене копије диплома о свим претходно 
завршеним степенима студија високог образо-
вања, извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству, доказима о избори-
ма у наставно и научно звање, ако је канди-
дат био биран у наставно и научно звање на 
другој установи и претходно радно искуство, 
потврда надлежног органа да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из члана 72 Зако-
на о високом образовању и изјава кандидата 
да зна језике на којима се остварује наста-
ва на акредитованим студијским програми-
ма школе. Настава се изводи двојезично, на 
акредитованим студијским програмима школе. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише 
и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта, односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Докумен-
та у оригиналном или овереном препису и 
не старија од 6 месеци и други докази дос-
тављају се на адресу: Висока техничка школа 
струковних студија у Суботици, Марка Ореш-
ковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. За 
комплетност документације коју подноси на 
конкурс, одговоран је учесник конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента за 
ужу научну област Финансије и 

рачуноводство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста – студент док-
торских студија одговарајуће области који је 
сваки од претходних нивоа студија завршио 
просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад, односно, под истим 
условима магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације. Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 73/2018 27/2018 – др. закон, 67/2019 
и 6/2020 – др. закони), Статута Универзи-
тета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. мар-
та 2018. године са изменама и допунама од 
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5.4.2018. године – исправка; 13.02.2019. годи-
не; 29.09.2020. године, Статута Економског 
факултета у Суботици бр. 01-1685 од 2. јуна 
2022. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. 
године (измене и допуне од 8. септембра 
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. 
децембра 2016. године, 8. марта 2018. годи-
не, 9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. 
године – аутентично тумачење и 25. фебру-
ара 2021. године – аутентично тумачење и 
14. јула 2022. године), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факул-
тета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 
2018. године, са изменама и допунама од 8. 
септембра 2022. године.

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложи-
ти: биографију са подацима о досадашњем 
раду, фотокопију личне карте (у случају 
чиповане личне карте потребно је достави-
ти очитану личну карту), оверене фотокопије 
диплома, потврду о статусу студента на сту-
дијама трећег степена, односно потврду да је 
лицу прихваћена тема докторске дисертације, 
списак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правоснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе које издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи (потвр-
да из МУП-а), као и све остале доказе који 
упућују на испуњеност услова предвиђених 
Законом, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилницима Универзитета 
и Факултета. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену конкур-
сну документацију кандидатима.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, за рад у одељењима на 

српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор био-
логије, дипломирани биолог, дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог 
– смер заштите животне средине, дипломи-
рани биолог – еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије 
– географије, професор биологије – хемије, 
професор биологије – физике, професор био-
логије – информатике, професор биологије 
– математике, дипломирани професор биоло-
гије – мастер, дипломирани биолог – мастер, 
дипломирани професор биологије – хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије 
– географије, мастер, дипломирани молеку-
ларни биолог – мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер професор биологије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер еколог. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске 
студије биологије. Кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има напред наведено образовање. Обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. На основу члана 
141 став 7. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, (оригинал или 
оверена фотокопија потврде – уверења висо-
кошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педаго-
гије и психологије) или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу, за оне кандидате који то 
поседују, доказ из казнене евиденције МУП-а 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 

примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија) и уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику, а доказује се 
потвдом високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. У складу са чланом 
154. став 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве на конкурс достављају се лично сваким 
радним даном од 8, 00 до 14, 00 часова или 
путем поште на адресу школе: ОШ „Соња 
Маринковић” Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 
Суботица, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. 

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ”

24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука (лице које има завршене ове студије 
другог степена, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника 
средње стручне школе у подручја рада еконо-
мија, право и администрација/трговина, угос-
титељство и туризам; педагога и психолога. 
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2. да има дозволу за рад (положен стручни 
испит) за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; 3. да је савладао обуку и да има 
положен испит за директора установе; 4. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 5. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 6. да има држављанство 
Републике Србије; 7. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; 8. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс достави: оверену копију дока-
за о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању у складу с чл. 140 Закона; оверену 
копију доказа о дозволи за рад наставника 
или стручног сарадника; оригинал / овере-
ну копију потврде о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима; оригинал или оверена копија уверење 
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона, не старије од 30 
дана; оригинал или оверена копија уверења 
Основног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога – за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 30 дана; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених – достављају лица која су променила 
презиме или име након издавања дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; оверену 
копију доказа да зна српски језик (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); оверену копију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања – достављају 
лица која су претходно обављала дужност 
директора; оверену копију лиценце за дирек-
тора школе (ако је кандидат поседује); ове-
рену копију доказа о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, а уколико нема 
потписану изјаву да није имао стручно-педа-

гошки надзор у раду; биографију са кратким 
прегледом радних ангажовања; предлог про-
грама рада директора школе. Директор школе 
се именује на период од 4 године. Изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Директо-
ру који не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора. Копије доказа 
које се подносе при конкурисању за избор 
директора оверавају се од стране надлежног 
органа, у супротном, неће се узети у разма-
трање. Уколико је кандидат стекао одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа, доставио и доказ 
да зна српски језик. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Доставље-
на документација се не враћа кандидатима 
након завршетка конкурса. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар који се налази на зва-
ничној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс и 
комплетном документацијом доставља лично 
у секретаријат школе или поштом на адресу: 
Економска средња школа „Боса Милићевић” 
(са назнаком „Конкурс за избор директора”), 
Ђуре Ђаковића бр. 21, 24000 Суботица. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе лично или позивом на 
телефон 024/559-255. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН МИКИЋ”

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Оглас објављен 26.10.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1011), поништава се 
за радно место наставник разредне наставе, 
на српском језику, на одређено време, ради 
замене одсутне запослене, преко 60 дана.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, за рад у одељењима на 

српском наставном језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор био-
логије, дипломирани биолог, дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог 
– смер заштите животне средине, дипломи-
рани биолог – еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије 
– географије, професор биологије – хемије, 
професор биологије – физике, професор био-
логије – информатике, професор биологије 
– математике, дипломирани професор биоло-
гије – мастер, дипломирани биолог – мастер, 
дипломирани професор биологије – хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије 
– географије, мастер, дипломирани молеку-
ларни биолог – мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер професор биологије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер еколог. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске 
студије биологије. Кандидат треба да има 

одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наставник који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има напред наведено образовање. Обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. На основу члана 
141 став 7. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оверен препис / фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, доказ 
да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде-уве-
рења високошколске установе о броју оства-
рених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије) или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу, за оне канди-
дате који то поседују, доказ из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
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малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија) и уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на том језику, а доказује 
се потвдом високошколске установе да је 
кандидат положио испит из језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија). Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. У складу са чланом 
154. став 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс достављају се лично сваким рад-
ним даном од 8.00 до 14.00 часова или путем 
поште на адресу школе: ОШ „Јован Микић” 
Суботица, Саве Ковачевића 16, 24 000 Субо-
тица, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. 

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

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

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске 

националности, са 54,3% радног 
времена, на одређено време, до краја 

школске 2022/23. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС РС, 113/17 И 95/18 – аутентично 
тумачење), пријављени кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21). Кан-
дидат мора да има одговарајуће образовање 
предвиђене Правилником о педагошком асис-
тенту и андрагошком асистенту („Службени 
гласник РС”, број 87/19), даље: Правилник, 
односно да има стечено средње образовање 
у четворогодишњем трајању, да зна ромски 
језик и има савладан програм обуке у скла-

ду са овим Правилником. У поступку избо-
ра педагошког асистента прибавља се миш-
љење надлежног органа јединице локалне 
самоуправе; б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
њамање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и уа које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачке а) в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документација се 
доставља у оригиналима не старијим од шест 
месеци или у овереним фотокопијама. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. Пријаве доставити на адресу: 
ОШ „Петар Лековић” Пожега, Петра Лековића 
1, 31210 Пожега, са назнаком „Пријава за кон-
курс за радно место педагошког асистента 
на одређено време”. Информације о конкур-
су могу се добити путем телефона: 031/811-
176. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију и ЦВ 
(радна биографија) у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс се објављује 
у недељном листу „Послови” при Националној 
служби запошљавања (НСЗ). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. 

ВРАЊЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Чистач/ица
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Зако-
на 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), кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, завршено 
основно образовање и васпитање – основну 
школу, поред одговарајућег образовања кан-
дидат треба да испуњава следеће услове да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 6/2020 
и 129/21), односно да није осуђиван за кри-
вична дела за која је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, и да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидат доставља следећу доку-
ментацију: оверен препис дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену копију уверења о држављнству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, не старије од 6 месеци; доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, не старије од 
6 месеци (овај документ издаје МУП – поли-
цијска управа); уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да достави своју професионалну 
биографију у којој обавезно наводи да ли је 
вршио психолошку процену способности код 
надлежне НСЗ и када је вршио; телефон за 
контакт; доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. 

ОСТАЛО: Потребна документација, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља се школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована одлуком директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, у 
року од 8 дана, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши НСЗ применом стандардизо-
ваних 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 назначити 
када и где је извршена. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Конкусна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
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од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе. Раз-
говор са кандидатима са листе обавиће се у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену разговора бити обавеште-
ни путем електронске поште и телефоном на 
контакт који су кандидати навели у пријави 
на конкурс. Неблаговреме, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Лице 
задужено за давање додатних информација о 
конкурсу: Сузана Стојановић Стошић – секре-
тар школе телефон: 017/400-630. Пријаве са 
потребном докумнтацијом шаљу се поштом на 
горе наведену адресу, или се предају непо-
средно у затвореним ковертама у канцеларији 
секретара школе, са назнаком „За конкурс за 
попуњавање радног места чистач/ице”.

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

тел. 017/474-733

Наставник музичке културе
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, 10/19 – др. 
закон, 6/20 и 129/21), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом 139 
чланом 140 Чланом 144. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 – др. 
закон, 6/20 и 129/21) – даље закон: да кан-
дидат има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део ново); кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању или оригинал (члан 140 
141 и 142 Закона); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
ов. фотокопија); уверење о неосуђиваности 
за дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, које 
издаје надлежна служба МУП-а; оригинал или 
оверену фотокопију; доказ о знању српског 
језика – уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. оригинал 
или оверену фотокопију. Фотокопије морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Иза-
брани кандидат, пре заснивања радног одно-
са, дужан је да достави лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају устано-
ви, у складу са чл. 154 ст. 2 Закона. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана, упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, дос-
тављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на адресу школе: ОШ „Свети Сава” 
улица Ђуре Јакшића бб. Владичин Хан са наз-
наком „За конкурс – за радно место наставник 
музичкр културе”. Ближа обавештења се могу 
добити на телефон 017/474733. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”

17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник руског језика
са 22,22% (4 часа) радног времена  

у централној школи у Џепу  
и са 44,44% (8 часова) радног времена  

у издвојеном одељењу у Мањаку

Наставник математике
са 66,66% (12 часова) радног времена  

у издвојеном одељењу у Мањаку

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да кандидат има одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), студије другог 
степена из научне, односно области за одго-
варајући предмет односно групу предмета, на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Уз пријаву приложити: пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, оверени доказ о школској 
спреми (диплома), уверење о држављансту не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оверени), потврду високошколске 
установе о остварености најмање 30 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са ЕСПБ (лице које је стекло високо 
образовање по пропису почев од 10. септем-
бра 2005. године). Лице мора да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потврду да лице није осуђивано за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања. Напомена: 
лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду и то од стране лица које је 
примљено по конкурсу. Проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима обавља 
надлежна служба за послове запошљавања у 
Врању са кандидатима који уђу у ужи избор, 
а испуњавају услове конкурса, применом стан-
дардизованих поступака, сходно члану 154 
став 5 Закона. Рок за подношење пријава на  

конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
бесплатној публикацији о запошљавању „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве подносити на горе наве-
дену адресу Контакт телефон школе: 017/479-
130 или 017/479-240, звати од 7 до 14 сати. 

ВРШАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧАРОЛИЈА” 

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

Секретар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог повратка са боловања

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове за пријем у 
радни однос, прописаним Законом, у складу 
са чл. 140 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 19/18, 10/19, 6/20 и 
129/21). Посебни услови: високо образовање 
из области правних наука на студијама другог 
степена којима се стиче одговарајуће високо 
образовање (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; потписану биографију канди-
дата; доказ о стеченом образовању (оверени 
препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверења); доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал / оверена копија, уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци); 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал / оверена копија уверења о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци). 
Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Данијела Франција, контакт 
телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати 
на адресу: Предшколска установа „Чаролија” 
Вршац, Ђуре Јакшића 3.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

Дефектолог наставник 
индивидуалне наставе у 

посебним условима – реедукатор 
психомоторике

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад

Дефектолог наставник предметне 
наставе у посебним условима
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до повратка привремено 

одсутног запосленог на рад

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), треба да испуњавају и 
услове прописане чланом 139 и чл. 40 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/2020) и то: 1. да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвали-
дитетом („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020) односно да 
су стекли одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, односно да је: 
професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом ментално ометеном у раз-
воју, дипломирани дефектолог – олигофрено-
лог, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју, 
дипломирани дефектолог мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, професор односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слу-
ха, дипломирани дефектолог – сурдоаудио-
лог, дипломирани дефектолог одсека (групе 
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха, 
наставник дефектолог одсека (групе или сме-
ра) за рад са лицима оштећеног слуха, мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација глувих 
и наглувих особа, дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих 

особа, мастер дефектолог који је на основним 
односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји слуха, про-
фесор односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом оштећеног вида, дипломирани 
дефектолог – тифлолог, мастер дефектолог 
који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм специјална еду-
кација и рехабилитација особа са оштећењем 
вида, дипломирани дефектолог – мастер који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм специјална едука-
ција и рехабилитација особа са оштећењем 
вида, мастер дефектолог који је на основним 
односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји вида, про-
фесор односно дипломирани дефектолог за 
рад са телесно инвалидним лицима, мастер 
дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм спе-
цијална едукација и рехабилитација особа 
са моторичким поремећајима, дипломирани 
дефектолог – мастер који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски про-
грам специјална едукација и рехабилитација 
особа са моторичким поремећајима, мастер 
дефектолог који је на основним односно мас-
тер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји, дипломира-
ни дефектолог – мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер инклу-
зивно образовање, мастер дефектолог који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукато-
ра, дипломирани дефектолог – мастер који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (односи се на канди-
дате који образовање нису стекли на српском 
језику). 

ОСТАЛО: Уз пријемни формулар (са званич-
не интернет странице Министарсва просвете) 
потребно је доставити: радну и личну биогра-
фију са адресом и контакт телефоном – ЦВ; 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверена 
фотокопија) кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степе-
на доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
фотокопија и да није старије од шест месеци) 
из МУП-а; извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија). Уколико кандидат није сте-

као средње, више, или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Докази о испуњености услова из тачке 
1, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке 2 ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи, лично или поштом на горе наведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. За све додатне информације 
о конкурсима можете се обратити секрета-
ријату школе на број телефона 013/839–832, 
013/837–307. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб.

Чистачица
на одређено време, ради замене 

одустног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: 1) да има основно обра-
зовање – I степен стручне спреме; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије 5) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, просвете, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.
gov.rs/ и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи следећу 
документацију: потписану биографију (ЦВ); 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству не старије од шест месе-
ци; диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми; доказ о неосуђиваности односно 
уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности издато у надлежној полицијској упра-
ви МУП-а Републике Србије, не старији од 
шест месеци. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способностима за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. 

Секретар
на одређено време, ради замене 

одустног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
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ва следеће услове: 1) да има одговарајуће 
високо образовање из области правних нау-
ка, односно да има завршен Правни факултет 
(VII степен стручне спреме) и то: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије 5) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад и 6) позна-
вање рада на рачунару. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/ 
и заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи следећу доку-
ментацију: потписану биографију (ЦВ); 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству не старије од шест месеци; 
диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о неосуђиваности 
односно уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности издато у надлежној поли-
цијској управи МУП-а Републике Србије, не 
старији од шест месеци. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способнос-
тима за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлука о избору кандидата биће донета 
најкасније у року од 30 дана од истека рока 
за подношење пријава. Пријаве на конкурс са 
траженом документацијом могу се поднети 
лично или поштом на адресу: ОШ „Младост”, 
26300 Вршац, Омладински трг бб. Додатне 
информације могу се добити на телефон: 
013/830-721. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79

тел. 013/2891-130
www.osdjurajaksicpavlis.edu.rs

Наставник предметне наставе – 
немачки језик

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 

УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1) да 
има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама системе обра-
зовања и васпитања, а у погледу врсте стру-
чне спреме да испуњава услове прописане 
важећим правилницима о степену и врсти 
образовања, да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има тражено 
образовање из ове тачке. 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
знање образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; радну биогра-
фију са кратким прегледом радног искуства, 
адресом пребивалишта и бројем телефона; 
оверену копију дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању; уверење МУП-а о 
неосуђиваности за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 17, 10/19, 6/20 
и 29/21); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење 
подноси примљени кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговаруће 
образовање стекли на том језику). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне 
службе запошљавања „Послови”. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима вршиће Национална служ-
ба за запошљавање пре доношења одлуке 
о избору кандидата. Пријаву са доказима 
о испуњавању услова конкурса кандида-
ти достављају у затвореној коверти лично 
или путем поште на адресу: ОШ „Ђура Јак-
шић” Павлиш, Жарка Зрењанина 79, 26333 
Павлиш, са назнаком: „За конкурс”. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара Школе и преко телефона 
013/2891-130. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ”

19233 Подгорац

Наставник предметне наставе  
– географија

са 5% радног времена,  
на одређено време, а најкасније  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) као и услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21): наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик – 
језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
оверену фотокопију додатка дипломи; уве-
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рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног 
суда да није покренут кривични поступак 
и истрага (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (подносе само кандида-
ти који су стекли одговарајуће образовање на 
другом језику); кратку радну биографију (ЦВ) 
са обавезним навођењем адресе становања и 
броја телефона; попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; очи-
тану личну карту. 

Наставник предметне наставе 
– наставник информатике и 

рачунарства
са 10% радног времена  

на одређено време а најкасније  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) као и услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21): наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-

бра 2005. године; кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик – 
језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
оверену фотокопију додатка дипломи; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног 
суда да није покренут кривични поступак 
и истрага (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (подносе само кандида-
ти који су стекли одговарајуће образовање на 
другом језику); кратку радну биографију (ЦВ) 
са обавезним навођењем адресе становања и 
броја телефона; попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; очи-
тану личну карту. 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 22,20% радног времена,  
на одређено време а најкасније  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: кандидати поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), треба да испуњавају 
и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) као и услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 

3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022 и 5/2022). Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: 1. да 
имају одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/21): наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик – 
језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању и 
оверену фотокопију додатка дипломи; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења из надлежног 
суда да није покренут кривични поступак 
и истрага (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (подносе само кандида-
ти који су стекли одговарајуће образовање на 
другом језику); кратку радну биографију (ЦВ) 
са обавезним навођењем адресе становања и 
броја телефона; попуњен пријавни формулар 
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са званичне интернет старнице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; очи-
тану личну карту. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема разултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење не старије од 6 месеци. Пријаве сла-
ти на адресу: ОШ „Ђорђе Симеоновић”, 19233 
Подгорац, или доставити непосредно школи 
(секретаријату школе), од 8 до 14 часова, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурс 
на радно место____ (навести назив радног 
места на које се конкурише)”. За све додатне 
информације обратити се секретару школе на 
број телефона 060/4602-905, као и путем мејл 
адресе ospodgorac1@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: услови прописани чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и VII степен стру-
чне спреме за конкретно занимање према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 и 2/2017 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021), а у складу са чланом 140 
горе наведеног закона. Кандидат уз молбу 
прилаже: попуњени формулар који се налази 
на званичном сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
не старији од 6 месеци, уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дело против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену санкцију и да за њега није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ да је кандидат положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или ове-
рена фотокпија) уколико је образовање сте-
као на страном језику. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (лекарско уверење) изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. 

Наставник технике и технологије
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог  
са функције вршиоца дужности 

директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наве-
дено занимање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), 
а у складу са члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и др. закони и 10/2019). Кандидат уз молбу 
прилаже: попуњени формулар који се нала-
зи на званичном сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању (професор психо-
логије, дипломирани психолог – општи смер 
или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог – педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломирани пси-
холог, мастер психолог), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
не старији од 6 месеци, уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дело против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију 
и да за њега није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ да је кан-
дидат положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) уколико је 
образовање стекао на страном језику. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. 

Наставник информатике и 
рачунарства

са 10% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог  

са функције вршиоца дужности 
директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наве-
дено занимање према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-

них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), 
а у складу са члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и др. закони и 10/2019). Кандидат уз молбу 
прилаже:попуњени формулар који се нала-
зи на званичном сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању (професор 
психологије, дипломирани психолог – општи 
смер или смер школске психологије, дипло-
мирани школски психолог – педагог, дипло-
мирани школско-клинички психолог, дипло-
мирани психолог, мастер психолог), уверење 
о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију) не старији од 6 месе-
ци, уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дело против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и 
да за њега није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, доказ да је 
кандидат положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокпија) уколи-
ко је образовање стекао на страном језику. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом (лекарско 
уверење) изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: пријаве доставити на адресу: Основ-
на школа „9. српска бригада”, 19370 Бољевац, 
Кнеза Милоша 11, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 
8 дана од дана објављивања конкурса. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Чистачица
на одређено време преко 60 дана ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да имају одговарајуће 
образовање – основно образовање, I степен 
стручне спреме; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
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правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву, канди-
дати треба да доставе оверене преписе и то: 
сведочанство о завршеној основној школи; 
уверење – потврду о неосуђиваности (да није 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (да није старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад се доставља уз пријаву 
у случају да је одговарајуће образовање сте-
чено ван територије Републике Србије. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом у Националну службу за 
запошљавање у Зајечару. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”, лично или поштом на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НОВА РАДОСТ”
19370 Бољевац, Солунских бораца 4

Оглас објављен 14.12.2022. у публикацији 
„Послови” (број 1018, страна 76) поништава 
се у целости. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

19370 Бољевац, Солунских бораца 14

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1, 2 и 3, а 
у вези са чл. 122 ст. 2 и 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања:Да има 
одговарајуће образовање: из члана 140 ст. 1 
и 2. овог закона, за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; из члана 140 ст. 3 овог 
закона, за васпитача, дозволу за рад васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи, на 
пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављења, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 

да за њега није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, да има 
држављанство републике србије; да зна срп-
ски језик; да поседује стручне и организацио-
не способности; д а има завршен прописани 
програм обуке, и положен испит за директора 
– лиценца за директора. Испит за директора 
предшколске установе може да полаже лице 
које испуњава услове за директора и који 
има доказ о похађаном прописаном програму 
обуке за стицање лиценце за дирекрора. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о положеном испиту за 
директора – лиценца за директора, уверење 
из казнене евиденције (не старије од шест 
месеци), потврду о радном искуству; доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству); преглед 
кретања у служби са биографским подацима; 
доказ о својим стручним и организационим 
способностима. Ако се на конкурс прија-
ви лице које је предходно вршило дужност 
директора установе, дужно је уз пријаву на 
конкурс доставити и резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Напомена: Ако на конкурсу буде 
изабран директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност 
директора. Ако изабрани директор не положи 
испит за директора у року од две године од 
дана ступања на дужност, престаје му функ-
ција директора. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Уста-
нове и преко контакт телефона 030/463-325. 

ЗРЕЊАНИН

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР – ТАРАШ

23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Наставник математике
са 50% норме у издвојеном одељењу  

у Тарашу

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то: високо образовање: високо 
образовање, минимум VII/1 степен, односно 
да има звање професора математике, дипло-
мираног математичара, професора информа-
тике-математике, мастер математике, мастер 
професор математике и физике и друга звања 
предвиђена чл. 3 став 1 тачка 9 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 

дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно 
достави: 1. пријавни формулар; 2. доказ о 
одговарајућем образовању, оверена фотоко-
пија дипломе / уверења траженог степена и 
врсте образовања; 3. уверење о држављан-
ству – оригинал или оверена фотокопија;  
4. извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал или оверена фотокопија; 5. доказ да није 
осуђиван који није старији од 6 месеци – ори-
гинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је 
стекао образовање на српском језику (дипло-
ма / уверење издато на српском језику која 
се приложи као доказ под тачком 2 сматра 
се доказом о знању српског језика под тач-
ком 6); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Пријем у радни однос на неодређено време 
врши се на основу конкурса који расписује 
директор. Директор доноси одлуку о расписи-
вању конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор. 
Комисија има најмање три члана. Секретар 
установе пружа стручну подршку конкурс-
ној комисији. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти се у року од осам дана упућују на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандида-
ту може да поднесе жалбу органу управљања, 
у року од осам дана од дана достављања 
решења. Орган управљања о жалби одлучује 
у року од 15 дана од дана подношења жал-
бе. Кандидат који је учествовао у избор-
ном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица у установи, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са зако-
ном. Ако по конкурсу није изабран ниједан 
кандидат, расписује се нови конкурс у року 
од осам дана. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови” НСЗ (последњи 
дан за подношење пријава је 29.12.2022. 
године). Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети 
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само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару 
школе на телефон 023/737-708.

ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН”
Јарковац, Трг др Станислава Букурова 12

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова 
предвиђених Законом о раду треба да испуња-
вају услове из члана 139 и 140 ЗОСОВ и то: 
а) да имају одговарајуће образовање према 
одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних срадника у основ-
ној 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, 17/2021, 18/21, 1/22, 2/22, 
5/22 и 6/22); б) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; д) да 
знају српски језик на коме се образује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са документа-
цијом достављају се на горе наведену адресу 
са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Уз пријавни формулар који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. За 
све додатне информације можете се обратити 
на број 023/ 857-009.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе  
– наставник математике

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

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да: 
1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања које је стекло а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022): (1) професор математи-
ке; (2) дипломирани математичар; (3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене; (4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; (5) дипломира-
ни математичар – информатичар; (6) дипло-
мирани математичар – професор математике; 
(7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике – тео-
ријско усмерење; (9) професор математике 
– теоријски смер; (10) професор математике 
и рачунарства; (11) професор информатике – 
математике; (12) професор хемије – матема-
тике; (13) професор географије – математи-
ке; (14) професор физике – математике; (15) 
професор биологије – математике; (16) дипло-
мирани математичар – астроном; (17) дипло-
мирани математичар – теоријска математика; 
(18) дипломирани математичар – примењена 
математика; (19) дипломирани математичар 
– математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани инфор-
матичар; (22) дипломирани професор матема-
тике – мастер; (23) дипломирани математичар 
– мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике; (26) мастер мате-
матичар – професор математике; (27) мастер 
инжењер примењене математике. Лице које 
је стекло академско звање мастер мора има-
ти претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Матема-
тика или Примењена математика (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије); 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs); оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 

прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања). 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, кандидат доставља и оверену фото-
копију решења министра надлежног за посло-
ве образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања); потврду о поло-
женим испитима из предмета Геометрија или 
Основи Геометрије – оригинал или оверена 
копија; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија) – српски језик; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе  
– наставник интерне медицине

са 50% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да: 
1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања које је стекло а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
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научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/22): доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине; специјалиста доктор медицине, спе-
цијалиста интерне медицине; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања). 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, кандидат доставља и оверену фото-
копију решења министра надлежног за посло-
ве образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и овере-
ну фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ о испуњавању услове 
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама 
система образовања и васпитања односно да 
је лице стекло средње, више или високо обра-

зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе (оригинал или оверена фото-
копија) – српски језик; оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене еви-
денције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. 

Наставник предметне наставе  
– наставник хирургије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/22): доктор меди-
цине, специјалиста опште хирургије или јед-
не од хируршких грана; специјалиста доктор 
медицине, специјалиста опште хирургије или 
једне од хируршких грана; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: //www.mpn.gov.rs), оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме. 
Кандидат који је стекао одговарајуће високо 

образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању првог сте-
пена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (члан 143 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у иностранству, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија) – српски језик; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће 
одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број 023/533-270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
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на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
у року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе обавља разговор са кандидатима. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Комисија образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове доставља дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Решење о избору кандидата се, 
када постане коначно, оглашава на званичној 
интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

тел. 023/549-820 локал 18

Библиотекар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
а најдуже до 31.08.2023. године,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, 
односно да је: 1. дипломирани библиотекар – 
информатичар; 2. професор, односно дипло-
мирани филолог језика и књижевности; 3. 
професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности; 
4. професор разредне наставе; 5. професор 
језика и књижевности, односно књижевности 
и језика – смер за библиотекарство; 6. профе-
сор, односно дипломирани филолог књижев-
ности и језика; 7. професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности; 8. про-
фесор српског језика и књижевности; 9. про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевноћу; 10. професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; 11. професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност; 12. мастер биб-
лиотекар – информатичар; 13. мастер филолог 
(главни предмет / профил библиотекарство и 
информатика); 14. мастер професор језика и 
књижевности (главни предмет/профил биб-
лиотекарство и информатика); 15. професор 
југословенских књижевности; 16. дипломира-
ни компаративиста и библиотекар; 17. про-
фесор српске књижевности и језика; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти су у обавези да попуне пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, да га одштампају и доставе устано-
ви заједно са потребном документацијом. Уз 
пријавни формулар, учесници конкурса тре-
ба да доставе и: краћу биографију; диплому о 
траженој врсти и степену стручне спреме, ове-
рена фотокопија; доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије (уверење факул-
тета или копија индекса или доказ о положе-
ном стручном испиту – испиту за лиценцу), 
оригинал или оверена фотокопија; уверење 
издато од надлежне Полицијске управе о каз-
неној евиденцији за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверена фото-
копија; уверење о држављанству РС, не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија; извод из МК рођених, обична копија, 
без обзира на датум издавања; доказ о позна-
вању српског језика (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова из тачке II при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неуредне, непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс доставити на следећу адресу: ОШ „Жарко 
Зрењанин” 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедере-
вца 78, са назнаком „За конкурс – библиоте-
кар”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или на телефон 
023/548-820 локал 18. 

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/549-820 локал 18

Наставник географије
на одређено време преко 60 дана,  

до повратка на рад одсутног запосленог, 
са 40% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, 
односно да је: професор географије, дипло-
мирани географ, професор географије и исто-
рије, дипломирани професор биологије и гео-
графије, дипломирани професор географије и 
информатике, професор биологије – геогра-
фије, професор физике – географије, профе-
сор географије – информатике, дипломирани 
професор географије – мастер, дипломирани 
географ – мастер, мастер географ, мастер 
професор географије, мастер професор био-
логије и географије, мастер професор гео-
графије и информатике, дипломирани геог-
раф – просторни планер, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани 
– мастер треба да имају завршене основне 
академске студије студијског програма: гео-
графија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и 
географије или двопредметне студије геогра-
фије и информатике; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, да 
га одштампају и доставе установи заједно са 
потребном документацијом. Уз пријавни фор-
мулар, учесници конкурса треба да доставе 
и: краћу биографију; диплому о траженој 
врсти и степену стручне спреме, оверена 
фотокопија; доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије (уверење факулте-
та или копија индекса или доказ о положе-
ном стручном испиту – испиту за лиценцу), 
оригинал или оверена фотокопија; уверење 
издато од надлежне полицијске управе о 
казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (не ста-
рије од шест месеци), оригинал или оверена 
фотокопија; уверење о држављанству РС, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија; извод из МК рођених, обична 
копија, без обзира на датум издавања; доказ 
о познавању српског језика (само за кандида-
те који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова из тач-
ке II прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса 
је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Неуредне, непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разма-
тране. Пријаве на конкурс доставити на сле-
дећу адресу: ОШ „Жарко Зрењанин” 23000 
Зрењанин, Ђурђа Смедеревца бр. 78, са наз-
наком „За конкурс – наставник географије”. 
Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или на телефон 
023/548-820 локал 18. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Оглас објављен 07.12.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1017), поништава се 
за радна места: 

Референт за правне, кадровске и администра-
тивне послове – административни радник са 
50% радног времена, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, и

Техничар одржавања информационих сис-
тема и технологија – радник на одржавању 
рачунарске опреме са 50% радног времена на 
одређено време, ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА

ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Македонска 2

Оглас објављен 07.12.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 1017), поништава се 
у целости.
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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

ИВАН-ОКИ ПРОМ 
ДОО НИШ

18000 Ниш, Козарачка 1
e-mail: ninat68@gmail.com

Продавац у малопродајном објекту
5 извршилаца

Опис посла: продаја робе, услуживање купа-
ца, рад на фискалној каси; пријем, контро-
ла, позиционирање и попис робе; праћење 
залиха и рокова; одржавање хигијене робе 
и објеката.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; пожељно 
искуство у трговини. Рок за пријављивање 
06.01.2023.

MONTVISION ДОО
36354 Копаоник, Копаоник бб.

e-mail: hr@gorskihotel.com

Супервизор у сектору  
домаћинства

у Горски Хотел& &СПА
више извршилаца

Опис посла: организује и контролише рад и 
пословање у оквиру одељења; стара се о ефи-
касности и продуктивности рада у одељењу; 
прати утрошак средстава за одржавање хигије-
не и води њихову евиденцију; одговара за 
стање ситног инвентара и основних средстава 
у делокругу рада; одговоран је за хигијену соба 
и јавних простора у објекту; обавља и друге 
послове по налогу менаџера домаћинства.

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 3 
или 4 године било којег смера; радно иску-
ство на истим или сличним пословима је нео-
пходно; познавање рада у фиделио систему; 
добра организованост и способност рада под 
притиском. Рад се обавља у првој и другој 
смени. Рок за пријављивање 08.01.2023.

ПЗП ВАЉЕВО АД ВАЉЕВО
14000 Ваљево

Милована Глишића 94
тел. 067/7281-7231

Аутоелектричар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ССС тро-
годишња – аутоелектричар; возачка дозвола 
Б категорије; пожељно радно искуство. Рок за 
пријављивање 07.01.2023.

Аутомеханичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ССС тро-
годишња – аутомеханичар; возачка дозвола Б 
категорије; пожељно радно искуство. Рок за 
пријављивање 07.01.2023.

PROFI NAILS DOO
26101 Панчево, Новосељански пут 139

e-mail: petar.popovic@profi-nails.rs
тел. 067/7281-5476

Професионални возач
за међународни транспорт  

(Ц и Е категорија), за рад у Лесковцу, 
Нишу, Новом Пазару, Пироту, 

Сурдулици, Врању

Опис посла: превоз робе; припрема и кон-
трола исправности возила; праћење пот-
ребе сервисирања возила; контрола робе; 
извештавање о превозу; по потреби испомоћ 
у радионици око камиона.

УСЛОВИ: поседовање возачке дозволе Ц и 
Е категорије; радно искуство минимум три 
године у међународном транспорту поседо-
вање важећег лекарског уверења за возача; 
поседовање дигиталне тахограф картице за 
возача; обавезна потврда да није кривично 
осуђиван. Рок за пријављивање 06.01.2023.

SHENCHI AUTOMOTIVE PARTS DOO
34000 Крагујевац, Панонска 3

e-mail: jovana.milunovic@sc-serbia.com

Оператер у производњи

Опис посла: обавља све неопходне припреме 
пре покретања серијске производње на осно-
ву дефинисаних радних процедура и спроводи 
poka yoke поступак; помоћу крана и према пла-
ну производње, превози алате/калупе на зада-
ту локацију и врши њихову нивелацију; уред-
но попуњава дневне извештаје производње; 
поставља материјал/сировину на машину за 
увлачење метала; надгледа рад хидраулич-
них преса у току процеса производње; при-
суствује верификацији првих узорака серијске 
производње; по потреби, служи се ручним и 
електричним алатом у складу са безбедносним 
мерама; пакује готове производе и уклања 
отпад према важећим процедурама; оба-
вештава непосредног руководиоца о уоченим 
грешкама насталим у процесу производње; 
на време обавештава одељење логистике у 
вези преузимања спакованих амбалажа; услед 
насталог квара на алату, обавештава одговор-
ног техничара за њихово одржавање.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације. Рок 
за пријављивање 08.01.2023.

SIEMENS MOBILITY
ДОО ЦЕРОВАЦ

34321 Церовац, Собовица бб.
e-mail: nevena.tepavcevic@siemens.com

Специјалиста за статичко тестирање 
лаких шинских возила

Опис посла: доприноси покретању техничке 
дисциплине на месту инсталације
Изводи дефинисане кораке пуштања у рад на 
компонентама и системима; врши припрему 
потребне документације за обављене кора-
ке испитивања; евалуација и прилагођавање 
испитних докумената; обавља операције у 
монтажи за електро-механичке делове или 
компоненте, на склоповима или подсклопови-
ма; одговоран је за поштовање свих прописа 
које се примењују и ради у складу са процеду-
рама, радним инструкцијама, техничким црте-
жима, документима квалитета и вербалним 
инструкцијама за монтажу; организује соп-
ствену сировину, стално надгледа доступност 
делова и бира одговарајуће делове, полупро-
изводе или компоненте, према плану; користи 
специфичну опрему и / или низ специјали-

зованих алата и одржава функционалност 
истих; одговара за квалитет извршених опера-
ција у процесу монтаже; помаже у решавању 
поновљивих проблема везаних за монтажу 
који утичу на свакодневно пословање; спро-
води, шири и одржава 5С у целој фабрици.

УСЛОВИ: средње образовање – IV степен 
стручне спреме, пожељно техничког усме-
рења. Рок за пријављивање 07.01.2023.

Заваривач

Опис посла: извођење свих заваривачких 
радова; заваривање алуминијума, челика као 
и свих њихових легура; заваривање на аутома-
ту МИГ поступком; контрола параметара у току 
заваривања (према WПС-у); контрола и испи-
тивање пре заваривања (идентитет основног 
материјала према конструкционој документа-
цији, идентитет додатног налога према рад-
ном налогу); извођење заваривачких радова 
и заваривање специјализованим поступцима.

УСЛОВИ: потребно искуство за заваривање 
челика и/или алуминијума једним од посту-
пака МИГ, МАГ, ТИГ (131, 135, 141); Пред-
ност имају кандидати са прадним искуством у 
области заваривања или који поседују атесте. 
Рок за пријављивање 07.01.2023.

LAND TRANS ДОО НИШ
18105 Ниш, Обилићев венац 78/52

тел. 067/7281-3857

Професионални возач
за међународни транспорт  

– Ц категорија

УСЛОВИ: радно искуство на пословима возача 
камиона у међународном друмском превозу. 
Рок за пријављивање 11.01.2023.

SPORT VISION ДОО БЕОГРАД
11070 Београд, Милентија Поповића 5/В

e-mail: anja.ostojic@sportvision.rs

Продавац
за рад у Београду, Новом Саду, Инђији, 

Ужицу, Златибору, Крушевцу, Шиду, 
Ваљеву, Сремској Митровици

УСЛОВИ: радно искуство у области трговине; 
завршен III-IV степен стручне спреме. Рок за 
пријављивање 11.01.2023.

Национална служба  
за запошљавање

Infostud огласи
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Директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Мартиновић 

рекао је да НСЗ велику пажњу пос-
већује oрганизацији сајмова и да је у 
периоду јануар-новембар ове године 
одржано више од 60 сајмова запо-
шљавања на којима је учествовало 
око 1.300 послодаваца који су иска-
зали потребу за запошљавањем око 
14.000 извршилаца.

„Око 9.200 лица или 18,32% од 
укупног броја оних који су прису-
ствовали сајмовима већ је нашло за-
послење”, рекао је Мартиновић.

Мартиновић је истакао и изу-
зетну сарадњу са Градском општи-
ном Палилула која има конституи-
сан и савет за запошљавање, ради 
на смањењу стопе незапослености, 

a као веома ефикасну оценио је са-
радњу у области запошљавања са 
представником ГО Палилула који је 
задужен за ромска питања.

Председник општине Палилула 
Мирослав Ивановић казао је да је 
велики број послодаваца понудило 
радна места и да је задовољан бројем 
заинтересованих који су већ у првом 
сату после отварања почели да се 
интересују за понуђене радне пози-
ције на штандовима послодаваца.

Он је додао да је то показатељ да 
посла има за све који желе да раде 
и нагласио је да Градска општина 
Палилула има одличну сарадњу са 
Националном службом за запошља-
вање и директором Филијале за град 
Београд Кенаном Хајдаревићем. „Имамо одличну сарадњу са На-

ционалном службом за запошљавање 
Филијалом за град Београд када је у 
питању учешће на сајмовима. Имлек 
је компанија која годинама посећује 
сајмове на којима проналазимо по-
требне раднике. Ове године најпо-
требнији су нам оператери у произ-
водњи, и на истакању и узорковању 
млека као и електричари”, истакли 
су из компаније АД Имлек.

Поред Имлека незапослени су по-
сао могли да потраже на штандовима 
Дома за стара лица Андреа, Coficab 
Serbia d.o.o, Nestle Adriatic S d.o.o., Дома 
за одрасла и стара лица Николсен, 
Биље Борча, Metro Cash / Carry d.o.o, LC 
Waikiki и других које су обишли дирек-
тор Филијале за град Београд Кенан 
Хајдаревић и заменик директора фи-
лијале Београд Синиша Кнежевић.

Катарина Јовичин

На сајму запошљавања на 
Палилули преко 960 слободних 

радних места
Филијала Београд Националне службе за запошљавање у сарадњи са 

Градском општином Палилула организовала је сајам запошљавања на коме 
је више од 30 послодаваца из Београда, исказало потребу за запошљавањем 

преко 960 радника. На сајму који је одржан 15.децембра у Установи 
културе Влада Дивљан, највише слободних послова понуђено је за електро 
и машинске инжењере, менаџере друштвених мрежа, медицинске раднике, 

васпитаче, раднике у угоститељству, раднике обезбеђења, продавце, 
магационере, возаче, грађевинске раднике и НК радника.



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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