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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Јавни позив / Администрација и управа

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09
и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину
(„Сл. гласник РС”, број 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године
(у даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Штрпце и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-101-7/2020
од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА
ШТРПЦЕ
Расписују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020.
ГОДИНИ
Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2020. години,
објављен на сајту Националне службе за запошљавање 15.06.2020.
године и у часопису „Послови” дана 24.06.2020. године, мења се у делу
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 10.09.2020. године.
Остали услови из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса
у 2020. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина
Штрпце, остају непромењени.

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и
члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, брoj 2/19), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

на који се воде у Управи; контролише и усаглашава стања обрачунских рачуна и других
рачуна који се воде у Управи; прати исправност дневног биланса и главне књиге платног промета Управе за трезор и ЕПС; решава
рекламације обједињене наплате регистрације
возила; сарађује са унутрашњим јединицама
Управе, банкама, Пореском управом и Народном банком Србије и локалним самоуправама у циљу отклањања утврђених неслагања у
извршавању налога у платном промету у систему јавних плаћања; извршава, у складу са
одговарајућим захтевима, налоге за пласирање
средстава буџетских корисника и ЕПС-а у банке
и води одговарајуће евиденције; прати и стара
се о благовременом и исправном администрирању налога за финансијске подстицаје; води
прописане евиденције; обавља техничко-административне послове; обавља и друге послове
по непосредног руководиоца.

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија - Управа за трезор,
Београд, Поп Лукина 7-9.

Услови: Средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

II Радна места која се попуњавају:

Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

2) Радно место координатор
тестирања

1) Радно место за евиденције и
контролу јавних плаћања

Одељење за извршавање јавних
плаћања, Сектор за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање референт
1 извршилац

Одсек за пословну анализу,
Одељење за анализу, пројектовање
и подршку програмских решења,
Сектор за информационе технологије,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Прати и контролише податке
о извршеним плаћањима на терет и у корист
консолидованог рачуна трезора и осталих рачу-

Опис послова: Иницира, планира, дизајнира и
примењује ефикасне методе и начине тестирања
апликација; израђује и примењује адекватне сце-
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за запошљавање
нарије и услове за тестирање и развој софтверских решења; дефинише предуслове за имплементацију софтверских решења, организује, врши
надзор и анализу интегралног теста програмских
система; прима и процесуира захтеве за промену
апликативног софтвера; дефинише спецификацију и начин реализације промена; прати квалитет пројекта и предлаже решења за унапређење
апликативних решења; одобрава имплементацију
апликативних решења, као и имплементацију
промена; учествује у изради пројектне и корисничке документације; обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

3) Радно место програмер-кодер

Одсек за апликативни дизајн
и програмирање,
Одељење за апликативни развој,
Сектор за информационе технологије,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Учествује у раду програмерских
тимова у делу кодирања, писања аутоматских
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Администрација и управа

тестова; учествује у имплементацији и одржавању програма и у изради програмске документације; израђује мање програмске целине и врши
тестирање; кодира програмске јединице за базе
података; развија, кодира и тестира програмска
решења која се односе на систем извештавања;
израђује и тестира програмске интерфејсе за
електронску комуникацију са спољним корисницима информационог система; врши модификацију програмских решења и кодира нове програмске целине ради побољшања перформанси
или на захтев корисника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

4) Радно место администратор
обраде

Групa за администрацију и управљање
пројектима у информатичкопродукционом систему,
Обрадно-информациони центар,
Сектор за информационе технологије,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Извршава сложеније процесе
обраде података и непосредно контролише и
дистрибуира резултате; врши анализу и одржавање упутстава и програмске документације за
све дневне и периодичне обраде у надлежности Центра; врши архивирање података по програмским пројектима које непосредно извршава;
обавља непосредну контролу процеса електронске размене података; предлаже мере за
побољшање функционисања програмских пројеката које непосредно извршава; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

5) Радно место самостални систем
инжењер
Група за надзор и заштиту
информационих система, Одељење
за серверску инфраструктуру, Сектор
за информационе технологије, звање
самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обезбеђује заштиту информација
- података на серверима; имплементира ниво
сигурности приступа ресурсима; имплементира,
конфигурише и одржава продукционо, развојно
и тестно окружење на серверима са Windows и
UNIX оперативним системом (ОС); пише проце-
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дуре и прописује правила сигурносне политике
информационих система; имплементира и управља виртуелном инфраструктуром и надгледа
правилност коришћења ресурса на њој; врши
инсталацију и конфигурацију storage-a; имплементира решења за проактивно деловање;
спроводи мере за успостављање и одржавање
континуитета пословања у ванредним и редовним условима; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

лизацију пројеката и координира управљање
пројектима; предлаже решења за унапређење
софтвера, хардвера и продукционих пројеката
који се користе у Управи; учествује у изради
спецификација у поступцима набавке и процедура преузимања рачунарско-комуникационе
опреме за Управу; ради на анализи финансијског плана и врши контролу и анализу исплативости примене ИТ решења; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 5 година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 5 година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

6) Радно место техничар системских
и пословних евиденција
Група за одржавање и евидентирање
хардвера и софтвера,
Центар за хармонизацију пројеката и
логистику, Сектор за информационе
технологије, звање сарадник
1 извршилац

ФИЛИЈАЛA ВРАЊЕ

8) Радно место шеф експозитуре

експозитура Трговиште, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима евидентирања софтверских и хардверских ресурса
Управе; спроводи процедуре за примопредају
ИТ ресурса и задужења ИТ опреме; стара се о
архиви сектора; обавља административно-техничке послове за потребе Сектора; евидентира уговорене обавезе у надлежности Сектора; учествује у изради редовних и ванредних
извештаја из делокруга Групе; израђује процедуре за опремање и безбедоносно коришћење
система радних станица, периферијске и пратеће опреме; учествује у комисијама за попис
ИТ ресурса; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури;
обавља контролу исправности налога и других
докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише
и стара се о законитом раду експозитуре; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације,
решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и
по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина бр. 7-9

Место рада: Трговиште, Краља Петра Првог
Карађорђевића бр. 4

7) Радно место координатор развоја
ИТ стратегије
Група за логистику, Центар за
хармонизацију пројеката и логистику,
Сектор за информационе технологије,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Координира послове евидентирања и пописа софтвера, хардвера и друге опреме; дефинише и прати начин и степен
коришћења софтверских и хардверских ресурса Управе; припрема документацију потребну
за реализацију пројеката у домену ИТ; дефинише циљеве и резултате пројеката и временске
оквире потребне за реализовање пројеката у
домену ИТ; утврђује оквирне трошкове за реа-

ФИЛИЈАЛA ЈАГОДИНА

9) Радно место за послове платних
услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора; врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
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благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Јагодина, Сквер народне омладине
бр. 3
ФИЛИЈАЛA КРАЉЕВО

10) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања, звање млађи
саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету;
обавља контролу безготовинских налога које су
испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна;
учествује у изради нацрта решења и учествује у
предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом
у интерном поступку; обавља послове девизних
плаћања; обавља послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља
пријем и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као
и пријем и обраду захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Краљево, Цара Душана бр. 41
ФИЛИЈАЛA КРУШЕЦВАЦ

11) Радно место за јавна плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове
на прикупљању података из области регистра
и обраде личних примања за кориснике јавБесплатна публикација о запошљавању

них средстава; врши контролу безготовинских
налога које су испоставили корисници јавних
средстава; врши послове девизних плаћања;
спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде
захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције
и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; прикупља податке о
хартијама од вредности и контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију
менице кроз платни промет; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац, Трг младих бр. 1
ФИЛИЈАЛA ПРИЈЕПОЉЕ

12) Радно место за јавна плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове
на прикупљању података из области регистра
и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских
налога које су испоставили корисници јавних
средстава; врши послове девизних плаћања;
спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде
захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције
и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; прикупља податке о
хартијама од вредности и контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију
менице кроз платни промет; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци, као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пријепоље, Санџачких бригада
бр. 47
ФИЛИЈАЛA ЧАЧАК

13) Радно место за јавна плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извр-

шеном платном промету; координира послове
на прикупљању података из области регистра
и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских
налога које су испоставили корисници јавних
средстава; врши послове девизних плаћања;
спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде
захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције
и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; прикупља податке о
хартијама од вредности и контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију
менице кроз платни промет; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Чачак, Градско шеталиште бр. 22
ФИЛИЈАЛA НОВИ САД

14) Радно место шеф експозитуре
експозитура Бач, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури;
обавља контролу исправности налога и других
докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише
и стара се о законитом раду експозитуре; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације,
решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и
по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Бач, Маршала Тита 2
ФИЛИЈАЛA ВРБАС

15) Радно место за организацију
послова буџетских евиденција
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе
на уплату, распоред и повраћај јавних прихода и примања; организује послове на вођењу
регистара; обавља контролу годишњих рачу26.08.2020. | Број 896–897 |
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на; обавља рачунску, логичку и упоредну контролу података у статистичким извештајима и
отклања уочене пропусте; сарађује са корисницима јавних средстава у вези са ажурирњем,
контролом података у регистрима због израде
Списка корисника јавних средстава; прима,
обрађује и контролише образац П/Р локалних самоуоправа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; контролише
послове девизних плаћања; доставља опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних
средстава; доставља податке о корисницима
јавних средстава на захтев надлежних органа и
трећих лица и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
као и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Врбас, Палих бораца бр.18ц

16) Радно место шеф експозитуре
експозитура Кула, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури;
обавља контролу исправности налога и других
докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа
и предузима друге мере; прати, контролише и
стара се о законитом раду експозитуре; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације,
решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Кула, Маршала Тита 258
ФИЛИЈАЛA КИКИНДА

17) Радно место директор филијале
звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира,
усмерава, координира, даје стручна упутства
и надзире рад запослених у филијали; прати,
контролише, стара се и одговара за законит
рад филијале; остварује сарадњу са локал-
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ним органима самоуправе, локалним трезорима, корисницима јавних средстава; учествује у
решавању спорних питања из делокруга рада
филијале са представницима државних органа,
организација и фондова; стара се о спровођењу
законских решења из области буџетског система, платног промета и мера из области директних подстицаја; организује и координира рад
на регистрима који се воде у Управи; сачињава
записник о повреди прописа; обавља и друге
послове по налогу директора Управе.
Услови: Стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Кикинда, Трг Српских добровољаца бр. 34
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС” провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару)
• „Пословна комуникација„ - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару и желите да на основу њега будете
ослобођени тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни
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.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/
IV Провера посебних функционалних
компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада - финансијско материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Закон о платним
услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада - информатички послови (базе података)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Стратегија развоја
информационог друштва у Републици Србији до
2020. године) - провераваће се путем симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада - информатички послови (базе података)
- провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Закон о информационој безбедности) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - програмски језик (SQL - основно програмирање) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању
компетенције - програмски језик (SQL - основно
програмирање), на траженом нивоу и желите
да на основу њега будете ослобођени провере
ове компетенције, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
За раднo местo под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада - информатички послови (Office пакет и
интернет технологије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Закон о информационој безбедности) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област
рада - информатички послови (системи дељења
ресурса) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
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из делокруга радног места (Закон о информационој безбедности) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - страни језик (енглески језик Б1) - провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија - Управа за трезор, у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/
public/

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању
компетенције - страни језик (енглески језик Б1),
на траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени провере ове компетенције,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу * Знање страних
језика који су тражени конкурсом), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

V Провера понашајних компетенција за
радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 15:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на
компетенцијама.

За раднo местo под редним бројем 6, 7:
Посебна функционална компетенција за област
рада - информатички послови (Office пакет и
интернет технологије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - финансијско-материјални послови (методе и поступци финансијског планирања, анализа и извештавање) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Закон о информационој безбедности) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 8, 14, 16, 17:
Посебна функционална компетенција за област
рада - послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама са
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област
рада - финансијско материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Закон о платним
услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 10, 11, 12,
13, 15:
Посебна функционална компетенција за област
рада - финансијско материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Закон о платним
услугама са подзаконским актима) - провераваће се путем симулације (писмено).
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Провера понашајних компетенција за радна
места под редним бројем 8, 14, 16 и 17:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се
путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна
места:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство
финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Драгана Гаџић, тел. 011/2927-576 и
Марија Јефтенић, тел: 011/3202-235, од 10.00
до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства финансија - Управа за трезор
или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија - Управа за трезор.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен у оригиналу или овереној
фотокопији.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за трезор.
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 оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.
XIV Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе у року од
6 месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
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условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 17. септембра 2020.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија - Управа за трезор, Поп Лукина
7-9. Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомена:
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 правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016
и 95/2018) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао руководилац Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.trezor.gov.rs) и огласној табли
Министарствa финансија - Управа за трезор, на
интерент презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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Б Е О Г РА Д
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18) члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6063/2020 од 30. јула 2020.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Генерални секретаријат Владе, Београд,
Немањина 11.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијскорачуноводствене послове

у Групи за финансијске послове, у
Одељењу за финансијско-материјалне
послове, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема извештаје, финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале
извештаје везане за финансијско-материјално
пословање; прати финансијске аспекте реализације уговора; припрема опште и појединачне
акте у вези са финансијско рачуноводственим
пословима; контролише припрему и обраду
захтева за плаћање по различитим основама; учествује у припреми анализа, извештаја
и информација из области финансијско-материјалног пословања; прати усаглашавање потраживања и обавеза, врши обрачун службених
путовања у иностранство и обраду аконтација
и коначних обрачуна и обраду документације
за НБС и Управу за трезор и других девизних
плаћања; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе и начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из
области друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три годинe
радног искуства у струци; положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.
Место рада: Београд, Немањина 11.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку проверавају се следеће
опште функционалне компетенције:

• „Организација и рад државних органа РС” провераваће се путем теста (писмено),
• „Дигитална писменост” - провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару),
• „Пословна комуникацијa” - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни 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.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних
компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије и терминологија, стандарди, методе и процедуре из
области буџетског рачуноводства и извештавања) - провераваће се писмено путем писане
симулације;
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора укључујући способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писмено путем писане
симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - Закон о платама државних службеника
и намештеника и Уредба о буџетском рачуноводству - провераваће се писмено путем писане
симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Генералног
секретаријата Владе www.gs.gov.rs.
V Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се путем психометријских
тестова - стандардизовани инструмент (писмено), узорка понашања и интервјуа базираном
на компетенцијама (усмено).
VI Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Генерални
секретаријат Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
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VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Даница Давидовић, тел: 011/36-17745 Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до
13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Генералног секретаријата Владе
или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и оригинал или оверена
фотокопија потврде да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама 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:
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
Бесплатна публикација о запошљавању

о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, 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 чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи
на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
XIV Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција.
XV Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 1. октобра 2020.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на имејл адресе и контакт телефоне
које су навели у својим пријавама.
Провера општих и посебних функционалних
компетенција и понашајних компетенција ће
се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на web страници
Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs,
на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на
огласној табли, web страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, може се преузети
на званичној интернет презентацији Генералног
секретаријата Владе или у штампаној верзији
на писарници Генералног секретаријата Владе,
Београд, Немањина 11.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС”, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 Број:112-1966/2020 од 28. фебруара
2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Београд, Немањина број 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за израду прописа,
у звању самостални саветник
Одсек за нормативне послове и
хармонизацију прописа, Сектор за
правне и нормативне послове
1 извршилац

Oпис послова: Учествује у изради нацрта закона и других прописа из делокруга Mинистарства; учествује у праћењу примене и анализира
прописе из делокруга Mинистарства ради предлагања активности у циљу њихове реализације;
даје оцену усклађености прописа са прописима
ЕУ и учествује у изради хармониграма, упоредног прегледа подударања одредби сваког члана прописа са примарним и секундарним изворима права ЕУ; припрема основне елементе за
дефинисање пројеката из различитих области и
израђује уговоре о изабраним пројектима; припрема одговоре на писмене представке правних
лица и грађана из делокруга Министарства и
посланичка питања; даjе мишљења на нацрте
закона и других прописа чији су предлагачи
други органи државне управе; израђује нацрте уговора и решења који проистичу из уредби
и других подзаконских аката; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
26.08.2020. | Број 896–897 |
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радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место за припрему аката
у управном поступку, у звању
саветник
Група за управне послове, Сектор за
правне и нормативне послове
1 извршилац

Опис послова: Припрема нацрте решења у
поступку по жалби на првостепене одлуке ималаца јавних овлашћења и општинских, градских, покрајинских и инспектора у мање сложеним предметима; пружа стручну помоћ другим
унутрашњим јединицама Министарства у раду
првостепеног органа по жалби; учествује у изради одговора на тужбе којима је покренут управни спор пред Управним судом против другостепене одлуке Министарства, припрема одговоре
на представке и захтеве странака у управном
поступку и исте доставља странкама; прибавља
списе предмета од првостепеног органа поводом изјављене жалбе или покренутог управног
спора; прикупља и систематизује податке за
израду периодичних извештаја о раду и решавању другостепених предмета; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким 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 године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су
сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
Провера општих функционалних компетенција
за сва извршилачка радна места:
1. „Организација и рад државних органа РС” провераваће се путем теста (писмено).
2. „Дигитална писменост” - провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару).
3. „Пословна комуникација“- провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели
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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.

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

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

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 Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр.
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.

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 испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (законодавни процес,
примена номотехничких и правно-техничких
правила за израду правних аката (усаглашеност
прописа и општих аката у правном систему) и
припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд.) - провераваће
се писмено путем симулације,
- посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писмено путем симулације и
- посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из надлежности и
организације органа (Закон о безбедности хране и сви подзаконски акти из те области, Закон
о пољопривреди и руралном развоју и сви подзаконски акти из те области, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и
сви подзаконски акти из те области) - провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за
област рада управно правни послови (општи
управни поступак) - провераваће се писмено
путем симулације,
- посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писмено путем симулације и
- посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из надлежности
и организације органа (Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју и Закон о
пољопривредном земљишту) - провераваће се
писмено путем симулације.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.

V Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Светлана Трпковић и Бранислава Ђорић, тел: 011/3621-958 од 10.00 до 13.00
часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за 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 кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији
на писарници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Београд, Немањина бр. 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
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Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама 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 законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
орибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом биће позвани да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег 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 оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом
о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступци ће се спровести, почев од 14. септембра 2020. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени писаним путем на адресе које
су навели у својим пријавама или путем e-mail
адресе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са комисијом
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија” Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у
просторијама Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Београд, Немањина
бр. 26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте
(адресе или бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли
и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном 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 положен државни стручни испит,
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.

вредности; спроводи поступак јавних набавки и јавних набавки мале вредности у складу са прописима који регулишу област јавних
набавки; израђује нацрте интерних аката којима се ближе уређује поступак јавних набавки;
обавља стручне и административне послове за
потребе Комисије за јавне набавке; израђује
нацрте одлука, огласа, обавештења, уговора
и других аката у поступцима јавних набавки и
јавних набавки мале вредности; води евиденције о јавним набавкама и јавним набавкама
мале вредности; израђује и доставља периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама о закљученим уговорима и поступцима јавних набавки Управи за јавне набавке; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или
друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
положен испит за службеника за јавне набавке,
као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Место рада: Београд

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије
које је именовао министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Овај конкурс се
објављује на интернет презентацији (www.
minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa
пољопривреде, шумарства и водопривреде; на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе и на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

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

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”,
број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.

Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС” провераваће се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару)
• „Пословна комуникација„ - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару
на траженом нивоу и желите да на основу њега
будете ослобођени тестирања компетенције Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни
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.

Група за спровођење јавних набавки,
Секретаријат Министарства
1 извршилац

IV Провера посебних функционалних
компетенција: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:

Опис послова: Учествује у припреми годишњи
план јавних набавки и јавних набавки мале

Посебна функционална компетенција за област
рада послови јавних набавки - (методологија за

Радно место за спровођење јавних
набавки, звање: саветник
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припрему конкурсне документације у поступку
јавних набавки) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација);
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о општем управном поступку); провераваће се путем симулације (писмено).
V Провера понашајних компетенција за
сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет и
управљање људским ресурсима) - провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић тел.
011/3622-064, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 до 13.00
часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре или у штампаној верзији на
писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина
22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
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Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија сертификата за службеника за јавне набавке, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном
испиту за службеника за јавне набавке; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Уколико изабрани кандидат нема положен
стручни испит за службеника за јавне набавке,
орган је дужан да сходно члану 134 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом омогући да у
року од три месеца од дана заснивања радног
односа, односно од дана када се стекну услови,
положи стручни испит за службеника за јавне
набавке.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта
2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет
(5) радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 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 оригиналу или
овереној фотокопији, према услову о дужини
радног искуства у струци из радних места на
која конкуришу.

XIV Трајање радног односа:
За наведено радно место радни однос заснива
се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 7. септембра 2020.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Немањина 22-26).
Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомена:
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 правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи
на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовала министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре; на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се
погледати опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре или у штампаној верзији на
писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина
22-26.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОПШТИНА ЛИПЉАН
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Липљан
Оглашава јавни конкурс
за именовање

Директора ЈП Дирекција
за градско грађевинско земљиште
и изградњу Липљан
на мандат од 4 године

Место рада: Липљан, ул. Улпијана бр. 7.
Услови за именовање директора: да има
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно
на основним академским студијама у обиму од
најмање од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистим струковним студијама; да има
најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање;
да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања; да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова; да није
члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке; да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци; да
му није изречена мера безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.
Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ о стручној спреми (диплома или уверење); доказ о радном искуству;
уверење да кандидат није осуђиван на условну
или безусловну казну за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности (потврда полицијске управе); уверење да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности
јавног предузећа (потврда привредног суда).
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Изборни поступак: изборни поступак спроводи комисија за именовање, усменим разговором са кандидатима. Усменим разговором врши
се провера познавања функционисања Јавног
предузећа, обављање делатности од општег
интереса и провера познавања функционисања
локалне смаоуправе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: ул. Улпијана бр. 7 Липљан, 38232
Липљан, са назнаком „Пријава на јавни конкурс
за именовање директора Јавног предузећа
Дирекција за градско и грађевинско земљиште
и изградњу Липљан”.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријавенеће се разматрати. Лице задужено за
контакт - Милорад Декић, председник комисије,
контакт тел. 049/347/831.

К РА Љ Е В О
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
36000 Краљево, Трг Светог Саве 1
тел. 036/317-560

Архивски помоћник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Конкурсна
пријава за избор кандидата на јавном конкурсу
треба да садржи: оверену копију дипломе; оверену копију радне књижице; биографију кандидата; уверење да кандидат није правноснажно
осуђиван; уверење, не старије од шест месеци,
да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења, не старије
од 6 месеци). Пријаве на конкурс подносе се
непосредно на писарници Архива или препоручено путем поште Управном одбору Историјског архива Краљево на адресу: Историјски
архив Краљево, Трг Светог Саве 1, са назнаком „Пријава на конкурс, не отварати”. Рок за
пријављивање на јавни конкурс је 15 дана од
дана објављивања јавног конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се одбацују и исте
се неће разматрати. Све додатне информације
могу се добити путем телефона: 036/317-560.

ЛОЗНИЦ А
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
15320 Љубовија
тел. 015/561-411

Општински јавни правнобранилац
Oпштине Љубовије, на 5 година

УСЛОВИ: а) Општи услови: да је држављанин
РС, да је пунолетан, да има прописану стручну
спрему, да раније није престајао радни однос у
државном органу, односно аутономне покрајине или јединице локалне самуправе, због теже
повреде дужности из радног односа, да није
кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. б) Услови прописани чланом 10 Одлуке о општинском
правобранилаштву општине Љубовија („Сл.
лист општине Љубовија” број 1/2015): завршен правни факултет, положен правосудни
испит, да је достојан правобранилачке функције, најмање три године радног искуства у
правној струци после положеног правосудног
испита. Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију у оригиналу или у овереној
фотокопији (не старије од шест месеци): извод
из МКР, уверење о држављанству, диплому о
завршеном правном факултету, доказ о положеном правосудном испиту, доказ о радном
искуству, исправе којима се доказује да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе,

због теже повреде дужности из радног односа,
уверење МУП-ПУ да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана. Постављање се врши
на мандатни период од 5 година. Документи
о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да
учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Пријаве се подносе на
адресу Општина Љубовија - Општинско веће
општине Љубовија, Војводе Мишића 45 у року
од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Овај оглас објављује се преко националне
службе за запошљавање у листу „Послови” као
и на завничној интернет презентацији општине Љубовија. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу Ненадовић Мирослав број
телефона: 015/561-411.

НОВИ СА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и
члана 2, а у вези са чланом 6. и 7. Уредбе о
спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе.
Место рада:
Полицијска управа у Новом Саду, ул. Павла
Папа бр. 46, 21000 Нови Сад.
Радно место које се попуњава:

Доктор медицине за здравствену
превенцију I

у Одељењу за људске ресурсе у
Полицијској управи у Новом Саду у
Сектору за људске ресурсе, утврђено
под редним бројем 08.24.6 у акту о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству
унутрашњих послова
1 извршилац
Врста радног односа:
Радни однос на неодређено време или на
одређено време у својству приправника.
Опис послова:
Обавља стручне задатке који захтевају стручну
обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање
информација, истраживање или анализу, уз
известан степен креативности при решавању
проблема или ситуација које настају релативно
често:
• организује претходне, периодичне и ванредне
лекарске прегледе;
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• води евиденцију о обављеним прегледимаи
здравственој способности радника МУП-а;
• креира и ажурира базе података и анализира
здравствено стање након извршених прегледа;
• обавља послове здравствене превенције(унапређење и очување здравља, рана детекција
обољења и упућивање на лечење у установе
здравственог система РС, социјална рехабилитација, предлаже распоређивање на адекватно
радно место);
• врши санитетска обезбеђења следећих активности Министарства: санитетско обезбеђење
бојевог гађања, санитетско обезбеђење приликом транспорта и уништавања минско-експлозивних материја и токсичних и других материја
опасних по живот и здравље, санитетско обезбеђење јавних скупова где долази до нарушавања ЈРМ-а у већем обиму, санитетско обезбеђење приликом посете страних државника,
санитетска обезбеђења провера физичких способности и оперативних полицијских вештина, санитетска обезбеђења у свим ванредним
ситуацијама,санитетско обезбеђење курсева
и обука, на терену и по отежаним временским и микроклиматским условима где је изложен нередовности у раду и других активности
Министарства где год је потребно ангажовање
санитетске екипе;
• осмишљава, организује и реализује едукације
из прве помоћи у сарадњи са надлежном организационом јединицом у Министарству;
• осмишљава, организује и реализује здравствено васпитни рад;
• учествује у раду Комисије за утврђивање
здравствене способности за наставу физичке
обуке, проверу физичке способности и проверу
основних полицијских вештина полицијских
службеникa;
• учествује у раду Комисије за добијење лиценци за Приватно обезбеђење и детективску
делатност као члан-испитивач из области „Прва
помоћ”;
• организује и реализује вакцинацију припадника МУП-а против сезoнског грипа и организује
обавезну вакцинацију приликом одласка припадника у мировне мисије, као и у случају епидемија већих размера;
• утврђује здравствену оправданост предлога
за доделу солидарне помоћи;
• иницира набавку медицинских средстава и
лекова;
• учествује у селекцији кандидата за пријем
у образовне институције Министарства и за
пријем у радни однос;
• по потреби врши здравствени преглед полицијских службеникатоком санитетских обезбеђења, дијагностикује, ординира терапију и
организује транспорт до здравствене установе;
• даје предлоге за организационо и нормативно
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
• спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката
и стратешких докумената из делокруга рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца;

14

| Број 896–897 | 26.08.2020.

Услови:
Стечено високо образовање по Закону о универзитету - медицински факултет или високо
образовање стечено на инегрисаним академским студијама у обиму 360 ЕСПБ бодова из
научне области медицинске науке.
Као посебан услов за рад на наведеним радним
местима захтева се лиценца за рад Лекарске
коморе Србије.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене
законом, посебне услове прописане Законом
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• Формално-правни услови - увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• Психолошки захтеви и базичне компетенције
- стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• Техничке компетенције (знања и вештина) писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретногпроблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• Здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
• Интервју - полуструктурисаним интервјуом;
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:
• Знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места;
• Основно познавање Закона о здравственој
заштити, Закона о здравственом осигурању,
Закона о пензијском и инвалидском осигурању
и Закона о полицији.
Датум оглашавања: 15.08.2020. године
Овај оглас се објављује на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Одељења за људске ресурсе у
Полицијској управи у Новим Саду,у дневном
листу „Политика” и на интернет презентацији и
на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Десет дана од дана објављивања конкурса и
почиње да тече наредног дана од дана када је
конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе
у Полицијској управи у Новом Саду (писарница
Полицијске управе у Новом Саду у ул. Краља
Петра I бр.11, 21000 Нови Сад или путем
поште) са назнаком „За јавни конкурс за радно
место Главни службеник за психолошку превенцију I у Одељењу за људске ресурсе у Полицијској управи у Новом Саду”.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу:
Кристина Бранковић и Сандра Шилић,
021/488-5062 и 021/488-5162 у периоду од
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се обавезно прилажу уз
пријаву на конкурс:
Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

• Кратка биографија,
• Оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања,
• Оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије,
• Оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (не старијег од
шест месеци),
• Оригинал уверења Основног и Вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци),
• Очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована,
• Оверена фотокопија радне књижице или
извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско
осигурање,
• Оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује,
• Оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном опособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује),
• Оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује),
• Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Р. Србије - најмање једну
годину непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс,
• Изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега,
• Оверена фотокопија лиценце за рад Лекарске
коморе Србије.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
Изборни поступак ће отпочети 27.08.2020. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су
ушли у изборни поступак уредно обавештени о
отпочињању истог.
НАПОМЕНА:
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење Основног и Вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије
- најмање једна година непрекидно пре дана
подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке, орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена еви-
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денција, када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам
достави сву неопходну документацију у
циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПРОКУПЉЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ПРОКУПЉА
18400 Прокупље, Југ Богданова 132
тел. 027/334-141

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; економски
факултет, да има високо образовање на основним студијама у трајању најмање четири године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, да има
најмање четири године радног искуства од чега
две године на руководећим пословима; да се
против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, као
и да није осуђиван на казну затвора у трајању
најмање шест месеци или за кривична дела
која га чине недостојним обављања дужности
директора; да је држављанин РС; да је пунолетно и пословно способно лице.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или
потврду послодавца, оверена копија решења
или уговора о заснивању радног односа којим
се потврђује радно искуство од четири године;
биографија кандидата мора да садржи елементе који доказују стручност, допунска знања и
способности, са кратким прегледом оставрених
резултата у раду; уверење о неосуђиваности и
да се против њега не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности (не старије од шест
месеци); уверење о држављанству РС; извод из
МК рођених; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарско уверење); изјава
кандидата да је упознат са општом документацијом Установе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неце се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс достављају се на горе наведену адресу са назнаком пријава на конкурс
или лично. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ
22406 Ириг, Рибарски трг 16

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат
држављанин Републике Србије; да је физички и психички способан за обављање послова
радног места на које се пријављује; да против
кандидата није покренут кривични поступак
за кривично дело за које је предвиђена казна
затвора. Посебни услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; четири године радног искуства, од чега најмање
две године на руководећим пословима; активно знање страног језика који је обухваћен
наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете; да поседује организационе способности. Кандидат уз
пријаву са радном биографијом (својеручно
потписана у којој је назначена адреса становања и контакт телефон), прилаже у оригиналу или оверену копију следећих докумената: уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (не старије од 3
месеца) издато код надлежног суда; диплому
или уверење о дипломирању; доказ о радном искуству (потврда, решење и други акти
којима се доказује на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Напомена: изабрани кандидат ће бити дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности пре ступања
на рад. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања огласа, препорученом поштом
на адресу: Рибарски трг 16, 22406 Ириг, или
лично у просторију Туристичког инфо центра
на адреси Карађорђева бб, 22408, Врдник са
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Трговина и услуге
СПЕЦИЈАЛНА ЛУКА ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Спољностарчевачка 80

Руководилац службе рачуноводства
УСЛОВИ: контрола књиговодствених исправа и документације, обрачун зарада и других
примања, организација, пожељна лиценца за
овлашћеног рачуновођу и познавање међународних стандарда ИАС, ИФРС; основна информатичка обука: Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook; енглески језик - средњи ниво. Слање
пријаве за посао поштом или мејлом: info@
specijalnaluka.rs.

ЕДУКАЛИС БЕОГРАД
11090 Београд, Патријарха Јоаникија 15а
e-mail: sladjana.vlajic@sportedukalis.com

Менаџер продаје

на пословима продаје рачунара,
мултимедија, пројектора
УСЛОВИ: средња, виша или висока школа било
које техничке струке; пожељно радно искуство
у области продаје, иновативност, ентузијазам,
тимски рад; возачка дозвола Б категорије.

„САВА” ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 51
e-mail: dragan.ocokoljic@sava-zivot.rs

Саветник у продаји животног
осигурања
за рад у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког
образовног профила, основе рада на рачунару, пожељна возачка дозвола Б категорије,
пожељно знање мађарског језика; теренски
рад. Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати на горе наведену имејл-адресу.
Контакт телефон: 063/664-763. Рок за пријаву
06.09.2020. године.

INEX PLUS DOO BEOGRAD
Службеник физичко-техничког
обезбеђења
на одређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: од I до VII степена стручне спреме; обавезна лиценца за обављање
послова обезбеђења - ЛФ1 или ЛФ2. Трајање
конкурса: до попуне. Рад у сменама. Начин
конкурисања: контакт особа - Ивана Мрвош и
Весна Павковић (060/851-40-37, 060/645-63-60).

ФРИЗЕРСКО КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„BEAUTY SALON PARIS”
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 16в
тел. 065/835-33-39

Фризер

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.
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Трговина и услуге

РАЈ-ТРАНС ДОО

Начин конкурисања: тeлефонски контакт са
послодавцем, особа за контакт: Бојана Николић
(011/2473-555 и 011/3971-240). Слање пријаве
имејлом autoservismiki@beotel.rs

34000 Крагујевац, Атинска бб
тел. 034/343-284
e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Помоћни вулканизер

CLEANEX FLOOR DOO

на одређено време од три месеца
3 извршиоца

11080 Земун, ТЦ Змај
тел. 063/52-12-12

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме у наведеном занимању, на пословима помоћник вулканизера-монтажа, демонтажа, балансирање,
поправке пнеуматика и остале активности у
зависности од потребе посла; радно искуство
небитно; поседовање возачке дозволе Б категорије.

Машинско прање подних површина

ОСТАЛО: кандидати своје радне биографије
треба да доставе на e-mail: knjigovodstvo@
rajtrans.rs. Оглас је отворен 15 дана од дана
оглашавања.

ОСТАЛО: кандидати се могу пријавити на број
телефона: 063/52-12-12.

Мењачки послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - машиниста за парне котлове; обука за руковање котловским постројењима; рад у сменама. Рок за
пријаву је до 30.08.2020. г.

Кувар
УСЛОВИ: V степен стручне спреме - кувар специјалиста; рад у сменама. Рок за пријаву је до
30.08.2020. г.

Перионичар - пеглер
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; рад у сменама. Рок за пријаву је до 30.08.2020. г.
Руковалац машина за прање и пеглање
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Рок за
пријаву је до 30.08.2020. г.

Руковалац водоцрпних постројења
УСЛОВИ: III степен стручнер спреме; рад у сменама. Рок за пријаву је до 30.08.2020. г.

СТР „ХЕМОПЛАСТ”
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 171б
тел. 067/744-96-00

Трговац

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
наведеном занимању, пожељно искуство у трговини и рад са касом, возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика. Пријаве
слати у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

АС И СТР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР
БЕОГРАД

рад у мењачници

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме;
познавање рада на рачунару. Пријаве се шаљу
на горенаведену e-mail адресу. Трајање конкурса је до 05.09.2020 године.

МАРКО ВАСИЋ ПР
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
РОШТИЉ ПАНТЕР

11160 Београд, Школски трг 5
тел. 011/6557-144
e-mail: office@dobergard.co.rs

УСЛОВИ: Лиценца за обављање ФТО ЛФ1 или
ЛФ2. Рад у сменама. Пријаве слати на горе
наведену адресу, e-mail адресу или телефонским путем. Рок за пријављивање кандидата је
20.09.2020. године.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
21204 Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана 4
тел. 021/4805-900

Ватрогасац - шетач

11000 Београд, Вишњички венац 1
тел. 064/357-4546
e-mail: marko.ar.vasic@gmail.com

на одређено време, 1 месец,
до повратка одсутног радника
са боловања

Радник на роштиљу и припреми

УСЛОВИ: III степен стручне спреме техничке
струке, уверење о полозеном стручном испиту
за послове заштите од пожара, 36 месеци радног искуства.

на одређено време

УСЛОВИ: лица без стручне спреме; I, II или III
степен стручне спреме. Кандидати терба да се
јаве на горе наведен број телефона. Трајање
конкурса 15 дана.

AMNION LIFE
ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Краља Петра 92
тел. 060/715-0940

ОСТАЛО: Рад у сменама; ноћни рад. По остваривању контакта телефоном лично доставити:
молбу, сведочанства, диплому и копију личне
карте. Јављање кандидата на горе наведени
телефон. Рок за пријаву 09.09.2020. године.

INEX PLUS ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН
11000 Београд - Земун, Добановачки пут 58
тел. 060/645-6360

Економски администратор
на одређено време
од 6 месеци

УСЛОВИ: IV - VI степен стручне спреме, економски техничар, административни техничар, потребно је радно искуство до 12 месеци,
основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlock). Јављање кандидат на
контакт телефон: 060/715-0940. Конкурс је
отворен до попуне.

„МАЛИ ВУК” ТР
МИЛАН ИГЊАТОВИЋ ПР
11000 Београд
тел. 065/940-6060
e-mail: malivuktr@gmail.com

Службеници физичко-техничке
заштите
на одређено време,
место рада Панчево
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, лиценца
за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја; лица за вршење основниих послова службеника обезбеђења - са
оружјем. Рад у сменама. Јављање кандидата
на телефон 060/851-40-37 (Ивана Мрвош), и
060/654-63-60 (Весна Павковић).

Продавац

2 извршиоца

Административни радник

УСЛОВИ: III, IV или VI степен стручне спреме.

УСЛОВИ: висока стручна спрема; одлично
познавање рада на рачунару; енглески језик
- средњи ниво. Трајање конкурса: до попуне.

ОСТАЛО: кандидати се могу јавити на горе
наведен број телефона или имејл адресу.
Трајање конкурса је до 21.09.2020. године.
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привремени и повремени послови
6 месеци

Београд, Војводе Скопљанца 31
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УСЛОВИ: економски факултет. Оглас је отворен
до 17.09.2020. године. Лице за контакт: Ивана
Ђорић.

Службеник обезбеђења

СИСТЕМ 2016 ДОО БЕОГРАД
- САВСКИ ВЕНАЦ

25000 Сомбор
тел. 060/185-5514

Руковалац парних котлова са АТК

2 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, није потребно радно искуство.

11000 Београд, Гаврила Принципа 24
e-mail: interdrgroup@gmail.com

16000 Лесковац, Текстилна 38
тел. 066/65-77-822
e-mail: ivana@grande.rs

Административни радник

пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

ВОЈНА ПОШТА 1423 СОМБОР

GRANDE ADRIATIC FOOD DOO

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Спремачица

на одређено време, у Одељењу
за техничке и сличне послове
Опис послова: рад на пословима одржавања
чистоће у радним и другим просторијама, придржавање датих упутстава за рад од стране
непосредног руководиоца, одржавање чистоће
прозора, столарије, канцеларијског материјала и инвентара, санитарија, тепиха, завеса
и друго, по потреби обављање и свих других
послова који спадају у делокруг радног места,
рад на одржавању чистоће тротоара и делова
дворишта, обављање других послова на одржавању чистоће, као и оних по упутству и захтеву
надлежног руководиоца, контролисање инсталације водовода и струје пре напуштања зграде, затварање прозора и врата, обављање свих
других послова своје струке по налогу непосредног руководиоца.

осуђиван (не старије од 6 месеци), CV - кратка
биографија са адресом. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о
пријему. Коначну одлуку доноси директор. Кандидати који не буду изабрани, могу да подигну
своју документацију у просторијама управе
Дома здравља. Изабрани кандидати дужни су
да доставе лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати и
фотокопију личне карте. Потребна документа доставити у затвореној коверти поштом на
адресу: Дом здравља Сокобања, Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања, са назнаком:
„Пријава на оглас”.

испуњавају опште услове прописане законом и
да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису
о комору. Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од објављивања у листу „Послови” и на
званичној веб-страници Министарства здравља
Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног
односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85,
23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За конкурс
- не отварати”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

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

19000 Зајечар, Расадничка бб

Магационер
инв. рада

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на
оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, као доказе о испуњености услова
потребно је доставити и: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, фотокопију
личне карте (очитане податке са личне карте),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издата на девојачко
презиме). 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. Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведени документ у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација. Пријава на оглас за радно
место представља пристанак на обраду података о личности. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу: „Дом здравља Мало Црниће”,
Стишка бб, Поштански фах 70, 12311 Мало
Црниће, са назнаком „Пријава на оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и следеће услове: ССС - IV степен - завршена
средња економска школа економско-комерцијалне струке. Уз молбу кандидати треба да
приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених-венчаних, биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Молбе се предају
Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8
(осам) дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА

на одређено време до 2 године
за рад у Београду
2 извршиоца

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
„FILLY FARM”
Велика Плана, Милоша Великог бб
тел. 011/6555-525

Дипломирани фармацеут

на одређено време до 2 године
за рад у Београду
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Фармацеутски техничар

Стоматолошка сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња
медицинска школа, смер стоматолошка сестра
- техничар); положен стручни испит; лиценца
или решење о упису у надлежну комору. Као
доказе о испуњености услова кандидати су
дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију
уверења о стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о упису у надлежну комору, оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (венчаних), уверење суда да се не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци),
уверење полицијске управе да кандидат није

ОСТАЛО: Радно искуство 6 месеци, положен
стручни испит. Пријаве слати на е-mail: tanja.
blanusa@fillyfarm.rs, у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

на одређено време до 6 месеци

Бесплатна публикација о запошљавању

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Струковни / виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање, за
потребе Центра за нефрологију и
дијализу, на одређено време до
повратка запослених са дужег одсуства
и са пробним радом од 3 месеца

Струковни / виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање, за
потребе Клинике за пулмологију, на
одређено време до повратка запослених
са дужег одсуства и са пробним радом
од 3 месеца

Струковни / виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање, за
потребе Центра за онкологију и
радиологију, на одређено време до
повратка запослених са дужег одсуства
и са пробним радом од 3 месеца

Струковни / виши медицински
техничар

више или високо образовање, за
потребе Клинике за инфективне
болести, на одређено време до повратка
запослених са дужег одсуства и са
пробним радом од 3 месеца

Струковни / виши медицински
техничар

више или високо образовање, за
потребе Центра за ендокринологију,
дијабетес и болести метаболизма
Клинике за интерну медицину, на
одређено време до повратка запослених
са дужег одсуства и са пробним радом
од 3 месеца

Струковни / виши медицински
техничар

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

више или високо образовање, за
потребе Операционог центра, на
одређено време до повратка запослених
са дужег одсуства и са пробним радом
од 3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

Медицински техничар општег смера

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена
средња медицинска школа; положен стручни
испит; лиценца за рад. Кандидати морају да

IV степен средњег образовања, за
потребе Операционог центра, на
одређено време до повратка запослених
са дужег одсуства и са пробним радом
од 3 месеца
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Медицина

Медицински техничар општег смера

IV степен средњег образовања, за
потребе Центра за урологију Клинике за
урологију, нефрологију и дијализу, на
одређено време до повратка запослених
са дужег одсуства и са пробним радом
од 3 месеца

Медицински техничар општег смера

IV степен средњег образовања, за
потребе Клинике за инфективне
болести, на одређено време до повратка
запослених са дужег одсуства и са
пробним радом од 3 месеца

Педијатријски техничар општег
смера

IV степен средњег образовања, за
потребе Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запослених
са дужег одсуства и са пробним радом
од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 85/2018)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре - сестре са средњом школском спремом
за радно место; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; 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,
имејл-адресом. Кандидати који имају радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање
и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која
радна места конкуришу са називом организационе јединице (било да конкуришу на једно
радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. 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); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу)
за радно место. Уколико изабрани кандидат не
достави горенаведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок
за подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
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Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). 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 Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: 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 подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на
адресу: 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 подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Цитоскринер

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

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време од 6 месеци и са пробним радом
од 3 месеца
7 извршилаца

Сервирка

за потребе Одељења за исхрану
болесника Службе за техничке послове,
на одређено време од 6 месеци и са
пробним радом од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила (основна
школа); 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, имејл-адресом. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. 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).
Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе
засноване по окончаном конкурсу примењиваће
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).

у Одељењу цитолабораторије у Служби
за здравствену заштиту жена Дома
здравља Крагујевац
4 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове: високо образовање медицинске струке - на
основним студијама првог степена (основне
академске/ струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или средње образовање
- завршена медицинска школа као и положен
стручни испит; лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у струци. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Крагујевац. Заинтересовани кандидати подносе 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 одговарајућу комору; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата); уверење о држављанству РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну карту;
приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива 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. Кандидати који испуњавају услове огласа
биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Рок за подношење пријава је 8 (осам)
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије и интернет
презентацији Дома здравља Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. По завршетку огласа предата документа
се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/323-087. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу: Дом здравља Крагујевац, Краља Милутина 1, 34000 Крагујевац.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Помоћни радник

на нези болесника на осталим
болничким одељењима, на одређено
време од 12 месеци и са пробним радом
од 3 месеца, основна школа
6 извршилаца

Сервирка

за потребе Одељења за исхрану
болесника Службе за техничке послове,
на одређено време од 12 месеци и са
пробним радом од 3 месеца, основна
школа
5 извршилаца

Техничар одржавања одеће

за потребе Одсека за прање рубља
Службе за техничке послове, на
одређено време од 12 месеци и са
пробним радом од 3 месеца, основна
школа
4 извршиоца

Кувар

за потребе Одсека за исхрану болесника
Службе за техничке послове, на
одређено време од 12 месеци и са
пробним радом од 3 месеца, средња
школска спрема

Референт писарнице

за потребе Одељења општих послова
Службе за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време од 12 месеци и са пробним радом
од 3 месеца, средња школска спрема

Референт књиговодства

за потребе Одсека материјалног
књиговодства Службе за правне и
економско-финансијске послове, на
одређено време од 12 месеци и са
пробним радом од 3 месеца, средња
школска спрема

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за потребе Одсека за фактурисање
услуга на хируршким гранама Службе
за правне и економско-финансијске
послове, на одређено време од 12
месеци и са пробним радом у трајању од
3 месеца, средња школска спрема

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за потребе Одељења за планирање и
анализу Службе за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време од 12 месеци и са пробним радом
од 3 месеца, средња школска спрема

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за потребе Одсека уписа болесника
Службе за правне и економскофинансијске послове, на одређено
време од 12 месеци и са пробним радом
од 3 месеца, средња школска спрема

Дактилограф

за потребе Центра за онкологију и
радиотерапију, на одређено време од 18
месеци и са пробним радом од 3 месеца,
средња школска спрема
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
Бесплатна публикација о запошљавању

РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији са систематизацијом
радних места Клиничког центра Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа:
радно искуство у здравственој установи терцијалног нивоа. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; 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, имејл-адресом. Као доказ
о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање), кандидати треба
да доставе доказ/потврду о радном стажу од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе. Кандидати су у обавези да
на пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место
или на више радних места). Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. 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).
Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе у захтеваном року, са њим
се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички
центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије,
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је
осам (8) дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни
резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште
на адресу: 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 подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Доктор стоматологије

на одређено време до повратка одсутног
запосленог са специјализације
УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме, положен стручни испит, поседовање лиценце, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање

рада на рачунару. Потребна документација:
писана пријава на оглас са кратком биографијом, оверена фотокопија дипломе; оверена
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту; оверена фотокопија лиценце; лекарско уверење приложиће кандидат који буде
изабран на овом конкурсу. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови”. Пријаве са свом пратећом
документацијом могу се донети лично или
послати на адресу Дома здравља Бојник, за
правну службу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Административни радник
- правни техничар
Технички помоћни радник - техничар
електроничар на хемодијализи
Технички помоћни радник
- домар/мајстор одржавања
2 извршиоца

Технички помоћни радник - портир
Технички помоћни радник - техничар
за прање и хемијско чишћење
4 извршиоца

Технички помоћни радник спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места 2, 3, 4 и 5 захтева
се IV или III степен стручне спреме, а под
тачком 6 основно образовање, тј. II степен
стручне спреме. Опис посла утврђен је Правилником о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Нови Пазар. Кандидати су обавезни доставити: пријаву у којој
наводе за које послове се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (сведочанство о завршеној школи); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; потврду да се против кандидата не води истражни и кривични
поступак. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду,
кандидат мора испуњавати и посебне услове
утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Нови
Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. У колико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор у колико су потребне додатне информације које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о одабиру кандидата биће истакнута на огласној табли Опште болнице Нови
Пазар у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Нови
Пазар, са назнаком „Пријава на оглас”, од
07 до 14 сати, Генерала Живковића 1, 36300
Нови Пазар, контакт телефон: 020/391-091.
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
- БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар/
санитарно еколошки инжењер

у Одељењу за епидемиолошки надзор
Центра за контролу и превенцију
болести, на одређено време, до 6
месеци, због повећаног обима посла
4 извршиоца
Опис послова и радних задатака: Прикупља и
обрађује податке о болестима. Спроводи мере
за спречавање ширења заразних болести. Врши
надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада.
Врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша. Прикупља и
обрађује податке о кретању заразних болести
на територији Републике Србије. Прикупља
резултате лабораторијских потвржених случајева у оквиру надзора. Пружа техничку помоћ у
припреми стручно-методолошких препорука и
у организовању едукација здравствених радника. Ради на пословима по потреби здравственог надзора посебних категорија становништва у амбуланти и на терену, води евиденцију
о корисницима, обавештава о резултатима и
заказује здравствене прегледе. Обавља и друге
послове и задатке по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
у наведеном звању; знање рада на рачунару;
организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут”,
Др Суботића бр. 5, 11000 Београд са назнаком
„За конкурс - виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер”. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут” и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
- БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Лабораторијски техничар у
дијагностици

у Одсеку за молекуларну
микробиологију Центра за
микробиологију, на одређено време, до
6 месеци, због повећаног обима посла
3 извршиоца
Опис послова и радних задатака: изводи анализе молекуларне микробиолошке дијагностике.
Припрема реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања. Изводи процедуре контроле квалитета у области молекуларне микробиолошке дијагностике. Води документацију о
извршеним анализама. Одржава лабораторијску
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опрему. Узима и припрема узорке за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолошке
анализе. Изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром
услуга на секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите и установама на више
нивоа здравствене заштите. Одржава изолате
и референтне културе микроорганизама. Врши
издавање резултата. Спроводи стандард добре
лабораторијске праксе, примену система квалитета. Врши проверу контролних тестова и контролу резултата под надзором одговорне особе.
Учествује у обуци и тренингу лабораторијског
особља. Обавља и друге послове из делокруга
рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци у наведеном
звању; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_
milekic@batut.org.rs
или на адресу: Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић - Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000 Београд са назнаком За конкурс - лабораторијски техничар у дијагностици”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије, на огласној табли
ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут” и интернет
страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
- БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Пословни секретар

у Одељењу за ХИВ инфекцију, ППИ,
хепатитисе и туберкулозу Центра за
контролу и превенцију болести, на
одређено време, до 6 месеци, због
повећаног обима посла
Опис послова и радних задатака: шрипрема
материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца и других
запослених у Одељењу. Припрема, разврстава
и дистрибуира службену пошту и другу документацију и води евиденцију о кретању дистрибуиране поште и извршеној кореспонденцији.
Комуницира са странкама путем телефона.
Спроводи странке према протоколу. Прати
извешаје и анализе за потребе руководиоца
и других запослених у Одељењу. Прикупља,
уређује и припрема податке неопходне за израду налаза, извештаја и пројеката. Правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или клијентима. Води
коресподенцију по налогу руководиоца. Изрђује
службене белешке из делокруга рада. Одговара на директне или телефонске упите и на
електронску пошту и води евиденцију о томе.
Припрема аналитичке информације и пише
пословне дописе према добијеним упутствима
за потребе руководиоца. Обавља и друге послове по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или на основним студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који

уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; знање писаног и
говорног енглеског језика; организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail:
danijela_priljeva@batut.org.rs или на адресу:
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић - Батут”, Др Суботића бр. 5, 11000
Београд са назнаком „За конкурс - пословни
секретар”. Само ће кандидати који уђу у ужи
избор бити обавештени о резултатима. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” Националне службе за
запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут” и
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић
Батут”.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

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 примењује и спроводи јавну набавку, спроводи стручне анализе,
проучава тржиште и предлаже мере за унапређење пословна јавних набавки и набавки на
које се закон не примењује, контролише акте
донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним
контролама, према годишњем плану, учествује
у поступцима јавних 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: високо образовање, на основним
академским студијама у обиму од најмање
240, ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, економске струке по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, економски
факултет, са или без радног искуства, знање
рада на рачунару, положен испит за службеника за јавне набавке.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: биографија
и докази о испуњености услова конкурса у
неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења). Кандидат који подноси молбу
за службеника за јавне набавке доставља и
сертификат за службеника за јавне набавке.
Пријаве са траженим прилозима се достављају
на адресу Завода за биоцине и медицинску
екологију, Београд, Требевићка 16, поштом
или на писарницу Завода. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидат
који буде изабран дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
- ПАЛИЛУЛА

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине

изабрани лекар за одрасле,
на одређено време до повратка
одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине и
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеном факултету, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.

Стоматолошка сестра

на одређено време
до повратка одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког смера, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар и познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Медицинска сестра/техничар

у амбуланти, на одређено време
до повратка одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, општи смер, стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре / техничара и познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о
упису у Комору, фотокопију возачке дозволе и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: пријаве се подносе поштом или личном доставом у писарницу ДЗ на наведену
адресу, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине

на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним лечњем,
здравственом негом
и поливалентном патронажом
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопија дипломе о завршеном
медицинском факултету, фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, фотокопије дозволе за рад - лиценце, пожељно радно искуство
на пословима доктора медицине (најмање 6
месеци), кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра/техничар у
амбуланти
на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним
лечењем, здравственом негом и
поливалентном патронажом

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопија дипломе о завршеној
средњој медицинској школи - општи смер,
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту, фотокопије дозволе за рад - лиценце,
радно искуство на пословима медицинске сестре-техничара (најмање 6 месеци), кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Административни радник

на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
у Служби за економско-финансијске,
правне, техничке и друге сличне
послове
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном
вишем економском образовању, радно искуство
у трајању од најмање две године, кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

Возач Б категорије

на одређено време од 6 месеци
због повећаног обима посла,
у Служби за економско-финансијске,
правне, техничке и друге сличне
послове
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију личне карте, фотокопију
возачке дозволе, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи.

Здравствени сарадник дипломирани психолог
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми у складу са огласом, фотокопију уверења о положено стручном испиту, пожељно
радно искуство најмање 2 године, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица, и на сајту Дома
здравља. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”. Или лично
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Медицинска сестра/техничар

у операционој сали, за рад
у Служби за анестезију са
реаниматологијом и амбулантом за
бол, на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена медицинска школа - медицинска
сестра/техничар, општи смер, IV степен стручне спреме; положен стручни испит и најмање
6 месеци радног искуства у болничким условима по положеном стручном испиту; решење о
упису у комору и важећа лиценца за рад. Опис
послова према Правилнику о систематизацији
радних места Опште болнице Бор.

Медицинска сестра/техничар
у хемодијализи, за рад
у Одељењу хемодијализе,
на одређено време ради замене
запослене на боловању
и породиљском одсуству

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена медицинска школа - медицинска
сестра/техничар, општи смер, IV степен стручне спреме; положен стручни испит и најмање
6 месеци радног искуства у болничким условима по положеном стручном испиту; решење о
упису у комору и важећа лиценца за рад. Опис
послова према Правилнику о систематизацији
радних места Опште болнице Бор.
ОСТАЛО: Уз пријаву заинтересовани кандидати
подносе доказе о испуњености општих и посебних услова- неоверене копије документације
(неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV). Кандидати који се јаве на оглас
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за одлуку о избору кандидата. Кандидат који
буде изабран, пре закључњења Уговора о раду
дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и
оргинале/оверене копије потребне документације. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Оглас ће бити
објављен на сајту Министарства здравља РС и
Опште болнице Бор и код Националне службе
за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница Бор, Др Мишовића бр. 1., 19210 Бор, са назнаком „За оглас”.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа, могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информације и провере стручног знања који су важни за доношење

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Медицина

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

1) Доктор медицине

за потребе Клинике за гинекологију и
акушерство, на одређено време од 12
месеци, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов: радно
искуство од 1 године из области педијатрије.

2) Доктор медицине

за потребе Центра за
дерматовенерологију, на одређено
време од 12 месеци, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов: радно
искуство од 1 године.

3) Доктор медицине

за потребе Службе за клиничку
фармакологију, на одређено време од
12 месеци, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов: радно
искуство од 1 године.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту;
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Кандидати доказују радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усвршавање односно волонтирање) потврдом о
радном стажу од стране Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) односно потврдом о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. 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). Дозволу за рад -лиценцу
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави горе наведене
документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
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о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен и путем
сајта Министарства здравља Републике Србије,
путем сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса бити објављени на
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт
телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на
адресу: Клинички центар Крагујевац, улица 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)”.

Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације.
Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично у затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац,
улица 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)”.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2

Доктор медицине

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

на период од 6 месеци
2 извршиоца

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Доктор медицине

за потребе Клинике за интерну
медицину, 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 („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за
заснивање радног односа: радно искуство од 2
године у здравственој установи. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном,
e-mail адресом. Кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усвршавање односно волонтирање) потврдом о
радном стажу од стране Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) односно потврдом о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у
ужи избор биће позвани на разговор. 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). Дозволу за рад -лиценцу
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Оглас је објављен
и путем сајта Министарства здравља Републике

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама из области медицине,
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; високо
образовање на основним студијама из области
медицине, у трајању од најмање 5 година, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит. Уз пријаву на оглас која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон
и e-mail адресу, кандидати подносе следећа
документа: 1. оверена фотокопија дипломе о
завршеном медицинском факултету; 2. оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту за доктора медицине; 3. оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик
Лекарске коморе; 4. извод из матичне књиге
рођених; 5. извод из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издата на
девојачко презиме); 6. уверење о држављанству; 7. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води истрага и
кривични поступак не старије од 6 месеци (уверење издаје суд); 8. својеручно писана сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос.

Виши санитарни техничар
на период од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 2 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит. Уз
пријаву на оглас која треба да садржи кратку
биографију, адресу, контакт телефон и e-mail
адресу, кандидати подносе следећа документа:
1. оверена фотокопија дипломе о завршеном
образовању како је наведено у тексту огласа
(тачка 2); 2. оверена фотокопија уверења о
положеном стучном испиту за вишег санитарног техничара; 3.оверена фотокопија лиценце
или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара/здравствених техничара; 4. извод
из матичне књиге рођених; 5. извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издата на девојачко презиме); 6.уверење о држављанству; 7. оригинал или оверена
фотокопија уверења да се против кандидата не
води истрага и кривични поступак не старије од
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6 месеци (уверење издаје суд); 8. својеручно
писана сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Лабораторијски техничар
на период од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање медицинске струке,
положен стручни испит. Уз пријаву на оглас која
треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и e-mail адресу, кандидати подносе следећа документа: 1. оверена фотокопија
дипломе о завршеној медицинској школи - смер
лабораторијски техничар; 2. оверена фотокопија
уверења о положеном стрчном испиту за лабораторијског техничара; 3. оверена фотокопија
лиценце или решења о упису у именик Коморе
медицинских сестара/здравствених техничара;
4. извод из матичне књиге рођених; 5. извод из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издата на девојачко презиме); 6.
уверење о држављанству; 7. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата
не води истрага и кривични поступак не старије
од 6 месеци (уверење издаје суд); 8. својеручно
писана сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос
доноси вд директора Завода за јавно здравље
Панчево, на основу извештаја Комисије која ће
обавити разговор са кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа на интернет страници Министарства
здравља. Пријаве се подносе лично или путем
поште на адресу Завода за јавно здравље Панчево, улица Патерова број 2, Панчево, са напоменом „Пријава за јавни оглас” и навести за које
послове. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Приложена документа за
оглас неће се враћати кандидатима. Овај јавни
оглас објављује се код Националне службе за
запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли и интернет
страници Завода за јавно здравље Панчево.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

на одређено време због замене одсутне
запослене која је на дужем боловању
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање / виши радиолошки
техничар, на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10
септембра 2005 године, на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године, стручни испит; лиценца
и решење о упису у комору; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању. Опис
послова предвиђен систематизацијом послова
установе, за послове са завршеном вишом школом / виши радиолошки техничар.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце
и решења о упису у комору, фотокопију радне
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књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал
или оверену копију уверења о држављанству,
копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту
за које је расписан оглас, дужан је да достави
кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке
о изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави,
Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или
доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узета у
разматрање при избору кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар - шеф Одсека

Одсек за књиговодствено-финансијске
послове са магацином, пробни рад до 6
месеци
УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани економиста; знање рада на рачунару; најмање три
године радног искуства. Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе
лекарско уверење као као доказ о здравственој
способности за послове које ће обављати.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију: фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и
сл.). Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у електронском издању
„Послови”. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на наведену адресу са назнаком „Пријава на
конкурс за пријем финансијско-рачуноводственог аналитичара - шеф одсека, Одсек за књиговодствено-финансијске послове са магацином
на неодређено време - 1 извршилац”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-747

Медицинска сестра-техничар

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до њеног
повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит и дозвола - лиценца за рад и
најмање шест месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Кандидати уз кратку биографију/
пријаву треба да доставе доказе и то: диплому
о стеченом образовању, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца или решење о упису
у именик коморе, извод из МК рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато
на девојачко презиме, уверење о држављанству
и доказ о радном искуству. Докази морају бити
оригинал или оверене фотокопије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком Пријава на конкурс или лично.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400
office@dzzvezdara.rs

Специјалиста педијатар
Опис послова: превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести; прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава
податке за здравствене статистике, утврђује
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере
за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности, остварује сарадњу са
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;
организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у
посебним програмим (вакцинацијама, мере у
току епидемије и масовних несрећа, мере за
рано откривање болести), обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења,
прати ток и усклађује мишљење и предлоге
за наставак лечења, одређује врсту и дужину
кућног лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за
рад због болести и повреде, прописује лекове
и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом
стању и упућује на оцену радне способности;
спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован, учествује у
унапређењу квалитета здравствене заштите,
обавља консултације са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из педијатрије, VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, основно познавање
рада на рачунару. Пожељно је да кандидат
поседује сертификат из области ултразвучне дијагностике. Рок за подношење пријаве је
20 дана од дана објављивања огласа на сајту
Националне службе за запошљавање (оглас је
објављен 18.08.2020. године), поштом или личном доставом у архиву Дома здравља „Звездара”, Олге Јовановић 11, 2. спрат, соба 208. Уз
пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Дом здравља „Звездара” задржава право
да поништи оглас уколико сматра да ниједан од
пријављених кандидата не испуњава услове за
рад за тражено радно место. Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома
здравља „Звездара”.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на:
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005. године, основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; стручни испит - лиценца.
Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему
води прописану медицинску документацију;
организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради
на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере
за њихово отклањање, спроводи здраствено васпитне активности и остварује сарадњу са
кључним појединцима и организацијама у заједници; ради у превентивним саветовалиштима организује и спроводи прописане систематске,
циљане и скринингпрегледе - учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на
даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати
ток лечења и усклађује мишљењеи предлоге
за наставак лечења, одређује врсту и дужину
кућног лечења и прати његово спровођење,
одређује дужину привремене спречености за
радзбог болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско
- техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског
рада; у случају потребе збрињава пацијенте на
месту повређивања, односно нагло насталог
обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, и ако је потребно прати
пацијента у хитном санитетском транспорту до
одговарајуће здравствене установе; учествује
у унапређењу квалитета здравствене заштите;
обавља консултације са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима.
ОСТАЛО: кандидати, уз пријаву достављају:
кратку биографију, диплому о завршеном медицинском факултету, доказ о положеном стручном испиту, оригинал или фотокопију лиценце.
Пријаве се достављају на адресу Дом здравља
Младеновац, Краљице Марије 15, са назнаком
„Пријава на конкурс - не отварати”, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији НСЗ
„Послови”. Неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Обавештења на тел. 011/8241-508.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра-техничар

у амбуланти на одређено време због
замене одсутне запослене која је на
дужем боловању
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове,
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средње образовање у трајању од четири године
/медицинска школа/медицинска сестра-техничар, стручни испит, лиценца и решење о упису
у комору, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању. Опис послова: предвиђен
систематизацијом послова установе, за послове
са завршеном средњом медицинском школом,
медицинска сестра/техничар у амбуланти.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на
радном месту за које је расписан оглас, дужан
је да достави кандидат који буде изабран пре
пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се разговор,
ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Одељење за кадровске и
административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве
слати у затвореним ковертама на адресу Општа
болница Петровац на Млави, Моравска број 2,
12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави.
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ

не. Пријаву са документима којима се доказује
испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” на горенаведену адресу. Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација,
али исту могу преузети у просторијама Правне
службе. Коначну одлуку о избору кандидата
доноси директор Дома здравља Трговиште. За
све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет;
положен стручни испит; поседовање лиценце;
најмање 6 месеци искуства у звању доктора
медицине.
ОСТАЛО: као доказе о испуњености услова
кандидати треба да доставе: пријаву на оглас
са кратком биографијом; оверену фотокопију
дипломе о врсти и степену стручне спреме;
оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине;
оверену фотокопију лиценце доктора медицине; доказ о радном искуству; фотокопију
личне карте. Кандидати, писмену пријаву, са
траженим документима, достављају лично на
писарницу установе или поштом на горе наведену адресу, у затвореном коверту са назнаком
„Пријава за конкурс за заснивање радног односа за доктора медицине”. Оглас је објављен
и на сајту Министарства здравља Републике
Србије и Дома здравља Бач. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу је помоћник
директора Драган Копања. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће
објављена на огласној табли ДЗ Бач и биће достављена на адресу свих кандидата. Достављена
документација неће се враћати кандидатима.
Рок за пријављивање кандидата је 10 дана од
објављивања конкурса.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН”
18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

17525 Трговиште
Краља Петра I Карађорђевића 81

Медицинска сестра - техничар

Контиста

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: завршена средња економска школа IV степен стручне спреме, смер економски
техничар; више од 3 године радног искуства
на пословима контисте. Опис послова: Према
Правилнику о организацији и систематизацији
послова Дома здравља Трговиште. Кандидати
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију,
оверену фотокопију личне карте, оверену фотокопију уверења о држевљанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој економској школи, оверену фотокопију важећег извода
из матичне књиге рођених, потврду о радном
искуству. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које заснива 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. Рок за подношења пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, на сајту Министарства здравља и
веб сајту Дома здравља Трговиште. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-

општег смера, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
- општи смер; положен стручни испит; лиценца
за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
- општи смер, оверену фотокопију уверења
(потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или
оверену фотокопију решења о упису у именик
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама
путем поште на адресу Специјална болница
за плућне болести „Озрен” Сокобања насеље
Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за сестру” или лично у просторијама болнице.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

ПОЛИКЛИНИКА
„SOLAR MEDICAL CENTER”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 20 љ

Лекар специјалиста
дерматовенеролог

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 3 године,
познавање рада на рачунару, знање енглеског
језика (средњи ниво). Пријаве слати на e-mail:
tsljukic@solarmedical.rs у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Лекар специјалиста офталмологије
за рад у Служби за специјалистичко
консултативну делатност, Одељења
офталмологије

УСЛОВИ: заврешен медицински факултет; положен стручни испит за звање доктора медицине;
положен специјалистички испит из офталмологије; поседовање важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик Лекарске коморе.

Доктор медицине

за рад у Служби здравствене станице
Велики Црљени, општа медицина и
Служба здрвствене заштите деце и
омладине
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит за звање доктора медицине;
поседовање важеће лиценце за рад, односно
решења о упису у именик Лекарске коморе.
ОСТАЛО: кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе о завшеном
медицинском факултету; оверену копију уверења о положеном стручном испиту за завање
доктора медицине; оверену копију дипломе о
положеном специјалистичком испиту из офталмологије, (за радно место лекара специјалисте
офталмологије); оверену копију важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик
Лекарске коморе; биографију; копију личне
карте; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних уколико је дошло
до промене презимена; доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице),
не старије од 6 месеци од дана расписивања
огласа; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење надлежног суда),
не старије од 6 месеци од дана расписивања
огласа; уверење о држављанству РС. Пријаве са
потребном документацијом доставити лично или
поштом на горенаведену адресу са назнаком
„За оглас”. Непотпуне и неблаговремне пријаве
неће се разматрати. По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-0028, 066/882-9168
e-mail: dusan.rajakovic@iohbb.edu.rs

Фармацеутски техичар
пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
- за образовни профил фармацеутски техничар;
Бесплатна публикација о запошљавању

лиценца за рад; положен стручни испит; неопходно познавање рада на рачунару (MS Office)
и интернет технологија.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана
од дана расписивања огласа у листу „Послови”
на наведену адресу. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе и: оверени
препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи за образовни профил фармацеутски техничар - IV степен стручне
спреме (са просечном оценом); оверени препис
или фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту за фармацеутског техничара; фотокопија
лиценце; потврду издату од стране Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује
чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном документацијом или
које нису у складу са условима овог огласа, као
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који задовољавају наведене критеријуме ће бити позвани на писмено стручно
тестирање знања и разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ” ПАЛИЛУЛА
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме на медицинском факултету у трајању од најмање пет
година; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа, општи смер; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
медицинске сестре - техничара; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење).

Виши радиолошки техничар
на одређено време
3 извршиоца

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.
12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише.Уз молбу приложити: биографију;
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце или решења о упису
у Комору; потврда да се против лица не води
кривични поступак (Суд надлежан за општину
на којој станујете) и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Оглас објављен 15.07.2020. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место
возач санитетског возила, у хитној медицинској
помоћи, за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом, са скраћеним
радним временом.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Психолог

на осталим болничким одељењима, за
рад у Кабинету за дечију адолесцентну
психијатрију у Служби за психијатрију
УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или
мастер академске студије, одсек за психологију, VII/1 степен, стручни испит, у складу са
законом. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу, за рад у
Служби за пнеумофтизологију

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац

3. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу за рад у
Пнеумофтизиолошкој амбуланти за
пријем и збрињавање у Служби за
пнеумофтизологију

УСЛОВИ: VI или VI2 степен стручне спреме;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење);
потврда о радној способности за рад у зони
јонизујућег зрачења.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац

Лабораторијски техничар

4. Медицинска сестра - техничар

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме- медицинска
школа (лабораторијски смер); стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању лабораторијски техничар; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење); поседовање возачке дозволе Б категорије (није услов за заснивање
радног односа).

на интензивној нези нивоа 2, за
рад у Одељењу интензивне неге са
јединицом за мождани удар у Служби за
неурологију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.
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5. Медицинска сестра - техничар

извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, у складу са законом.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац

За радна места од 2 до 9 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), оверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

на инфективном одељењу, за рад у
Одељењу за инфективне болести у
Служби за инфективне и кожне болести

6. Медицинска сестра - техничар

на инфективном одељењу, за рад у
Дневној болници кожног одељења у
Одељењу за кожне болести у Служби за
инфективне и кожне болести
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац

7. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
за рад у Одсеку хепатобилијарне
хирургије на Трећем одељењу - опште и
хепатобилијарне хирургије у Служби за
хирургију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

8. Медицинска сестра - техничар

у гинекологији и акушерству, у
Одсеку за репродуктивну медицину и
гинеколошку ендокринологију Службе
за гинекологију и акушерство са
неонатологијом
УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, IV степен; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

9. Медицинска сестра - техничар

у операционој сали, за рад у Одељењу
за интензивно лечење у Служби за
анестезиологију и реаниматологију при
Заједничким медицинским пословима
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање годину дана радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

10. Референт за финансијско
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство
у Служби за економске послове при
Заједничким немедицинским пословима
УСЛОВИ: средње образовање IV степен стручне
спреме; знање рада на рачунару. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
За радно место 1 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
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За радно место 10 кандидати подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), изјаву или доказ о познавању рада на
рачунару.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар

на инфективном одељењу, за рад
у Одељењу за инфективне болести
Службе за инфективне и кожне болести,
на одређено време, најдуже до 6
месеци, ради имплементације Пројекта
Канцеларије UNOPS-а, за подршку
запошљавања кадрова ради сузбијања
вируса COVID-19 у Општој болници
Крушевац
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у оставље-

ном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

2. Доктор медицине

за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

3. Доктор медицине

за рад у Служби за
оториноларингологију, на одређено
време на 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

4. Доктор медицине

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство са неонатологијом, на
одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

5. Доктор медицине

за рад у Служби радиолошке
дијагностике, на одређено време на 6
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

6. Доктор медицине

за рад у Служби за педијатрију, на
одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
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Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

7. Доктор медицине

за рад у Служби микробиолошке
дијагностике, на одређено време, на 6
месеци због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

8. Доктор медицине

за рад на Одељењу за инфективне
болести Службе за инфективне и кожне
болести, на одређено време на 6 месеци
због повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

9. Доктор медицине

за рад у Служби за пнеумофтизиологију,
на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одуства
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

10. Виши радиолошки техничар

у дијагностици, за рад у Служби
радиолошке дијагностике при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока
здравствена школа струковних студија, смер
за РО техничара, VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом,
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни
су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на наведену адресу.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Возач санитетског возила

у болничким установама, за рад
у Одсеку за санитетски транспорт
пацијената у Служби пријема и
збрињавања ургентних стања при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

2. Возач возила Б категорије

за рад у Одељењу за послове
безбедности, телефонске централе
и унутрашњег транспорта у Служби
за техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време на 3 месеца,
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно:
основно образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу
ове уредбе; возачка дозвола Б категорије. Опис
послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији.

3. Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за
техничке, помоћне и друге сличне
послове, на одређено време, на 3 месеца
због повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: Основна школа, НК радник. Опис
послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
За радно место 1 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована, фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме.
За радно место 2 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију дипломе или
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи са потврдом о радном искуству
на наведеним пословима, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију возачке дозволе Б категорије, фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
За радно место 3 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном, оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства
или уверења издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о

здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра

на одређено време ради замене радника
на боловању преко 30 дана
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о
раду; посебни услови: VI или IV степен стручне спреме, виша медицинска сестра/медицинска сестра, са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи/вишој
медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном државном испиту;
уверење Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом
и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране.

Медицинска сестра

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о
раду; посебни услови: IV степен стручне спреме: медицинска сестра са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног
обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о
раду; посебни услови: IV степен стручне спреме: лабораторијски техничар са положеним
стручним испитом. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног испита
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на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену
заштиту предшколске и школске деце,
на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним
академским студијама из области медицине, по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце или решења о упису у Комору; биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу,
са назнаком: „Пријава на оглас број 13/2020”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
e-mail: pravna@opštabolnicapetrovac.rs

Виши радиолошки техничар
у дијагностици
на одређено време
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 1)
високо образовање / виши радиолошки техничар,
на струковим студијама првог степена (основне
струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10 септембра 2005 године, на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10 септембра 2005 године - стручни испит; лиценца и решење о упису у комору;
најмање 6 месеци радног искуства у наведеном
звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове вишом школом / виши радиолошки техничар.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце
и решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал
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или оверену копију уверења о држављанству,
копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту
за које је расписан оглас, дужан је да достави
кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду 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 Опште
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави,
Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави или
доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узета у
разматрање при избору кандидата.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Санитарно/ санитарно-еколошки
техничар

Доктор медицине

на одређено време од шест месеци,
за рад на реализацији пројекта
Канцеларије уједињених нација
UNOPS, у циљу успостављања контроле
и сузбијања вируса COVID 19 и
медицинске помоћи становништву
погођеном кризом изазваном вирусом
COVID 19
УСЛОВИ: Поред онштих услова предвиђених
Законом о раду. кандидати морају испунити
следеће посебне услове: високо образовање:
на интегрисаним академским студијама медицине. по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године: на основним студијама медицине у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
положен стручни испит за доктора медицине,
положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе
о испуњености услова огласа: извод из матичне књнке рођених, уверење о држављанству,
диплому о завршеном медининском факултету,
уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине, возачку дозволу за управљање
возилом Б категорије, доказ о промени презимена. уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености услова, достављају се непосредном предајом или
путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице,
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о испуњености услова огласа у оригиналу или овереној
копији, као и доказ о здравственој способности
за рад на наведеннм пословима.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду. кандидати морају испунити
следеће посебне услове: средње ооразовање из
области медицине, у четворогодишњем трајању
за медицинску сестру/ техничара, положен
стручни испит за медицинску сестру техничара,
положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву
на оглас кандидати су дужни да доставе доказ
о испуњености услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
сведочанство о завршеном четвртом разреду
средње медицинске школе за медицинску сестру/ техничара, диплому о завршеној средњој
медицинској школи за медицинску сестру/ техничара, уверење о положеном стручном испиту за медицинску сестру - техничара, возачку
дозволу за управљање возилом Б категорије,
доказ о промени презимена уколико је кандидат променио презиме . Пријаве са доказима о
испуњености услова. достављају се непосредном предајом или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
ратматрати. Изабрани кандидат је дужан да
пре закључивања уговора о раду. достави тражене доказе о испуњености услова огласа у
оригиналу или овереној копији као и доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима.

на одређено време од шест месеци,
за рад на реализацији пројекта
Канцеларије уједињених нација
UNOPS, у циљу успостављања контроле
и сузбијања вируса COVID 19 и
медицинске помоћи становништву
погођеном кризом изазваном вирусом
COVID 19

на одређено време од шест месеци,
за рад на реализацији пројекта
Канцеларије уједињених нација
UNOPS, у циљу успостављања контроле
и сузбијања вируса COVID 19 и
медицинске помоћи становништву
погођеном кризом изазваном вирусом
COVID 19
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду. кандидати морају испунити
следеће посебне услове: средње образовање
из области медицине. у четворогодишњем
трајању за санитарно/санитарно еколошког
техничара, положен стручни испит за санитарног/санитарно-еколошког техничара положен возачки испит Б категорије. Уз пријаву на
оглас кандидати су дужни да доставе доказе
о испуњености услова огласа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
сведочанство о завршеном четвртом разреду
средње медицинске школе за санитарног/санитарно-еколошког техничара, диплому о завршеној средњој медицинској школи за санитарног/санитарно-еколошког техничара, уверење
о положеном стручном испиту за санитарног/
санитарно-еколошког техничара, возачку дозволу за управљање возилом Б категорије,
доказ о промени презимена уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима о
испуњености услова достављају се непосредном предајом или путем поште Заводу за јавно здравље Ужице, на горенаведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне прпјаве неће се
разматрати. Изабрани кандидат је дужан да
пре закључивања уговора о раду достави тражене доказе о испуњености услова огласа у
оригиналу или овереној копији као и доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здрвствене услуге, Служба за послове
менаџмента, правне, економско
финансијске, административне,
техничке послове и сл. послове,
Одељење за јавне набавке, техничке
послове и одржавање
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду кандидати морају испунити
следеће посебне услове: основно образовање
(завршена основна школа). Уз пријаву на
оглас кандидати су дужни да доставе доказе
о испуњености услова и то: извод из матичне
књнге рођених, уверење о држављанству, сведочанство о завршеној основној школи, доказ
о промени презимена уколико је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се непосредном предајом или путем поште Заводу за јавно здравље
Ужице, на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Изабрани кандидат је дужан да пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе
о испуњености услова огласа у оригиналу или
овереној копији, као и доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, за потребе Службе за
унутрашње болести, на одређено
време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 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).

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
потребе Службе хирургије Одсека за
полуинтезивно лечење, на одређено
време до шест месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила;
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако
је дошло до промене презимена). Пријаве 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).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за неурологију, на
одређено време до повратка запослене
са трудничког, породиљског и одсуства
са рада ради неге детета

14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307
тел. 014/3421-176

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 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).

Виши физиотерапеут

Медицинска сестра - техничар

ДОМ ЗДРАВЉА

за рад у Служби за физикалну медицину
и рехабилитацију, у амбуланти Врујци
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа,
смер виши физиотерапеут, VI/1 степен стручне
спреме; положен стручни испит; поседовање
лиценце за рад. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом; оригинал или оверену копију дипломе о завршеној
вишој медицинској школи; оригинал или оверену
копију уверења о положеном стручном испиту;
решење о лиценци издато од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве на оглас доставити на горе
наведену адресу са назнаком „за оглас - не отварати” или директно у рачуноводствену службу
Дома здравља Мионица, сваког радног дана од
07 до 15 часова. Контакт телефон: 014/3421176. О потреби спровођења даљих разговора са
кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему одлучиће директор. Одлука о
избору кандидата донеће се у року од 30 дана од
истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.
Бесплатна публикација о запошљавању

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају
психијатријску делатност,
које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка,
за потребе Службе за психијатрију,
на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 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).

Здравствени сарадник на пословима
анализе, планирања и организације
здравствене заштите и информатике
са биостатистиком у здравству
за потребе Одељења за социјалну
медицину, здравствену статистику,
планирање и информатику, на одређено
време до повратка привремено одсутне
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: 1. високо образовање: а) на струковним студијама првог степена (основне
струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; б) на основним студијама у
трајању од најмање две године, по пропису који
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005; или изузетно ц) средње образовање у
трајању од четири године; 2. са најмање 12
месеци радног искуства; 3. знање рада на рачунару. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена); потврда о радном искуству на поменутим пословима. Пријаве 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).

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Доктор медицине

у Центру за контролу и превенцију
болести, на одређено време од пет
месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: Високо образовање на: 1) интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или 2) на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравственихрадника и здравствених
сарадника; положен стручни испит; поседовање
лиценце. Учесници на расписаном огласу дужни
су да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас; доказ о стручној спреми/образовању; доказ о испуњености осталих
услова у зависности од радног места. Фотокопије документа морају бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа и пријаве
без документације неће се разматрати. Пријаве
слати на горе наведену адресу.

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

у Центру за контролу и превенцију
болести, на одређено време од пет
месеци
4 извршиоца
УСЛОВИ: Високо образовање на: 1) струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
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или 2) на основним студијама у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит; поседовање
лиценце; поседовање важеће возачке дозволе
за управљање возилом Б категорије. Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу документацију: потписану пријаву
на оглас; доказ о стручној спреми/образовању;
доказ о испуњености осталих услова у зависности од радног места. Фотокопије документа
морају бити оверене. Неблаговремене пријаве,
пријаве без потписа и пријаве без документације неће се разматрати. Пријаве слати на горе
наведену адресу.

Санитарни техничар/санитарноеколошки техничар
на одређено време од пет месеци

УСЛОВИ: Средње образовање, завршена
средња медицинска школа, смер санитарни;
положен стручни испит; поседовање лиценце;
поседовање важеће возачке дозволе за управљање возилом Б категорије. Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу
документацију: потписану пријаву на оглас;
доказ о стручној спреми/образовању; доказ о
испуњености осталих услова у зависности од
радног места. Фотокопије документа морају
бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве
без потписа и пријаве без документације неће
се разматрати. Пријаве слати на горе наведену
адресу.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000
e-mail: zavod@biocidi.org.rs

1. Лабораторијски техничар

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године медицинске струке, најмање
шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар; потврда о радном искуству на
пословима лабораторијског техничара, најмање
шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.
Опис посла: узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и
опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања, припрема, одржава и врши контролу
исправност лабораторијске опреме, одржава
културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, о чему
води прописану документацију; правилно одлаже отпад; врши послове прања и сушења лабораторијског посуђа; врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе; одржава
хигијену радних површина у лабораторији на
прописан начин уклања продукте рада у лабораторији, и др.

трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, хемијски факултет; познавање рада на опреми у лабораторији.
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа, који
се користе у комуналној хигијени, врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на
терену и лабораторији, као и оцењивање
резултата лабораторијских испитивања, контролише биолошки материјал узет/донет за
рад, припрема реагенаса потребних за рад,
дефинише адекватан лабораторијко-дијагностички приступ у односу на достављене индикације за терстирање, ради дијагностику и интерпретацију резултата молекуларне генетике и
биохемијске генетике, ради пре-аналитичке
и аналитичке технике и методе које се примењује у геномској дијагностици, ради оптимизацију, валидацију и имплементацију нових
тест система у лабораторији, врши узимање
узорака и врши обраду и тумачење добијених
резултата, припрема и спроводи биолошке и
молекуларно, биохемијске анализе у лабораторији, и тумачи реултате лабораторијских испитивања, и др.

3. Здравствени сарадник у
биохемијској лабораторији - биолог
у микробилошкој и молекуларној
лабораторији, на одређено време 6
месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, на студијама другог степена (мастер студије) из области биолошких наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основим студијама а у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, биолошки факултет; познавање
рада на опреми у лабораторији.
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасноти биоцидних производа који
се користе у комуналној хигијени, врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на
терену и у лабораторији, као и оцењивање
резултата лабораторијских исптиивања, контролише биолошки материјал узет/донет за
рад, припрема реагенаса потребних за рад,
дефинише адекватан лабораторијско-дијагностички приступ у односу на достављене индикације за тестирање; ради пре-аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују
у геномској дијагностици; ради оптимизацију,
валидацију и имплементацију нових тест система у лабораторији; врши узимање узорака и
врши обраду и тумачење добијених резултата;
припрема и обрађује ткивне узорке за молекуларно-патолошке анализе и тумачи резултате
испитивања, и др.

4. Референт за финансијскорачуноводствене послове
на одређено време 6 месеци

2. Здравствени сарадник у
биохемијској лабораторији
- истраживач биохемичар у
микробилошкој и молекуларној
лабораторији

УСЛОВИ: средње образовање, економске струке
у трајању од четири године; потврда о радном
искуству на пословима финансијско рачуноводственим пословима, знање рада на рачунару,
најмање 3 године радног искуства на финансијским и рачуноводственим пословима.

УСЛОВИ: високо образовање, на студијама
другог степена (мастер академске студије)
из области хемијских наука по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. стептембра 2005 године; на основним студијама у

Опис посла: обрачун плата, обрачун кредита,
дознака и решења за годишњи одмор и других
видова одсуства са посла, учешће у изради М4
образаца, евидентира и књижи кроз програм
обуставе од зараде и кредита, обрачун накнада
за запослене, и др.

на одређено време 6 месеци
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5. Магационер/економски референт
за магацине материјала
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од
четири године, знање рада на рачунару.
Опис посла: прима и складишти робу у магацин,
издаје робу из магацина, чува, класификује и
евидентира робу, контролише стање залиха
складиштене робе, врши сравњивање улаза и
излаза робе са материјалним књиговодством,
води прописану документацију за правилно и
уредно магацинско пословање, и др
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија
и докази о испуњености услова конкурста у
неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе). Кандидати који испуњавају услове огласа
подлежу провери знања. Пријаве са траженим
прилозима се достављају на адресу Завода за
биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка бр.16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивање огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре
потписивања уговора о раду достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима и по потрби остала лична документа (извод из матичне књиге рођених,уверење о
држављанству, уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак).

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ДЕСПОТОВАЦ
35213 Деспотовац, Моравска 28

Директор
Центра за социјални рад

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и који има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Кандидат уз прописану конкурсну
документацију подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. Кандидат
за директора Центра уз конкурсну документацију подноси: копију или очитану личну карту;
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци од дана
објављивања конкурса; диплому о стручној
спреми; исправе којима се доказује стечено
радно искуство у струци, као и у организовању
рада и вођењу послова; CV - радну биографију;
уверење да се не води кривични поступак и да
није осуђиван, не старије од 6 месеци од дана
објављивања конкурса; лекарско уверење о
општој здравственој способности; програм рада
за мандатни период. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у овереној копији. Пријаве на
конкурс подносе се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови” и на
огласној табли Центра за социјални рад, Моравска 28, 35213 Деспотовац. Неблаговремене,
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неразумљиве и пријаве без приложених доказа
који се траже у овом конкурсу биће одбачене.
За све додатне информације обратити се Центру за социјални рад на тел. 035/611-394.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЛОЗНИЦА
15300 Лозница
Булевар Доситеја Обрадовића 3
тел. 015/7889-412
тел/факс: 015/7889-057
e-mail: loznica.csr@minrzs.gov.rs

Директор
Центра за социјални рад Лозница
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговорајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, најмање пет година
радног искуства у струци, да кандидат није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак који га чини неподобним за
вршење функције, да је држављанин Републике Србије, да поседује знање рада на рачунару, знање страног језика, организационе,
комуникационе, менаџерске вештине, вештине презентације и да поседује организаторске
способности. Уз пријаву кандидат мора доставити: биографију, уверење о држављанству,
уверење да није осуђиван, уверење да се против њега не води кривични поступак, фотокопију дипломе, потврду о радном искуству
у струци и програм рада за мандатни период на који се врши избор. Пријаве са одговарајућом документацијом подносе се Центру за
социјални рад Лозница у року од 15 дана од
дана објављивања у листу „Послови”, на адресу: Центар за социјални рад Лозница, Булевар
Доситеја Обрадовића 3, 15300 Лозница, тел.
015/7889-057. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Краља Петра 57
тел. 035/8710-483, 8710-484

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије,
високо образовање на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који
уре ђује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уре ђивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Општи услови:
високо образовање на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке
струковне студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије
односно основне студије у трајању од најмање
4 године и одговарајући академски назив утвр
ђен у области правних, економских, психолошких педагошких, андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник, радно искуство 5 година у
струци. Посебни услови: организационе вештине, комуникационе вештине, менаџерске
вештине, вештина презентације, познавање
Бесплатна публикација о запошљавању

страног језика, знање рада на рачунару. да није
осу ђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине
неподобним за рад по закону о раду. Кандидати за директора уз прописану конкурсну документацију подносе и програм рада за мандатни
период. избор директора врши се на период од
4 године. Пријаве са доказима о испуњености
услова доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови” на
горенаведену адресу.

Индустрија и грађевинарство
„CBS TAMIŠ MEAT” DOO

26000 Панчево, Македонска 179

Рад у производњи конзерви
од меса и паковање
10 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, обезбеђена исхрана,
пробни рад. Директно упућивање кандидата
према договореним терминима за разговор,
Македонска 179, Панчево, од 10 до 14 часова.

Н&Н БОШЊАНЕ
37262 Бошњане, Бошњане бб
тел. 065/8350-647

Радник у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: производња АЛУ и ПВЦ столарије;
без обзира на врсту и степен стручне спреме,
радно искуство није неопходно. Предвиђен је
пробни рад од 1 месеца, теренски рад, обезбеђена је исхрана. Заинтересовани кандидати
могу се јавити на број телефона: 065/8350-647,
а пријаве слати на мејл: nebojsaeth@gmail.com
или на адресу: Н&Н БОШЊАНЕ, 37262 Бошњане. Конкурс важи 30 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.

„ТЕРМООПРЕМА”
ДОО БЕОГРАД
11158 Београд, Дунавска 40

Расписује конкурс, са местом рада у Београду и Панчеву, за следеће радна места:

А) Металостругар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, минимум III степен стручне спреме (машинске или струке). Пожељно искуство
на истим или сличним пословима минимум 3
године. Предност ће имати кандидати са искуством у раду на хоризонталном НЦ стругу од
5 метара и већем. Могућност напредовања и
закључења уговора о раду на неодређено време, као и додатне новчане стимулације на основу резултата рада. Пријаве на конкурс са кратким биографијама слати искључиво поштом
на адресу: Дунавска 40, 11158 Београд или
електронским путем на имејл-адресу: office@
termooprema.rs.

Б) Металоглодач - борверкиста
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, минимум III степен стручне спреме (машинске струке). Пожељно искуство
на истим или сличним пословима минимум 3
године. Потребно је познавање одговарајућих
алата, као и самосталност у обављању посла.
Могућност напредовања и закључења уговора о раду на неодређено време, као и додатне

новчане стимулације на основу резултата рада.
Пријаве на конкурс са кратким биографијама
слати искључиво поштом на адресу: Дунавска
40, 11158 Београд или електронским путем на
имејл-адресу: office@termooprema.rs.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс: 26.09.2020.

ПРОЈЕКТНИ БИРО
„АРХИГАРДА”
18400 Прокупље, Јована Дучића 16
тел. 060/0331-297

Архитекта приправник
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме из
области архитектуре, са просеком мин. 8,5; до
30 година старости; са познавањем неког од
CAD програма. Пожељно је познавање неког
од BIM софтвера и познавање неког од програма за 3D визуелизацију. Цениће се одговорност и посвећеност и воља за стручним усавршавањем. CV и портфолио слати на адресу:
arhigarda@gmail.com. Рок за пријаву је 15 дана
од дана оглашавања.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

1. Возач теретног возила

возачка дозвола Ц, Е и ЦЕ категорије,
место рада: Београд, Смедерево,
Горњи Милановац,
на одређено време 3 месеца

2. Бравар - заваривач

место рада: Београд, Смедерево,
Горњи Милановац,
на одређено време, 3 месеца
3 извршиоца

3. Помоћни грађевински радник
место рада: Београд, Смедерево,
Горњи Милановац,
на одређено време, 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Остали услови за сва радна места:
Услови рада: теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
Рок трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати се могу јавити путем телефона
или лично на адресу послодавца сваким радним
даном од 8-16 часова, лице за контакт: Александар Петковић.

ELDISY SERBIA DOO
Прељина
32000 Чачак

Oператер у прозводњи
35 извршилаца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати треба да
поседују средњу стручну спрему, без обзира
на занимање, радно искуство је небитно али је
пожељно на наведеним пословима. Рад у сменама, ноћни рад. Конкурс траје до 13.09.2020.
Заинтересовани кандидати своје радне биографије треба да пошаљу на e-mail: karriere@
vorwerk-automotive.rs

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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„КОНСТРУКТЕЛ” ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

Инсталатер

на одређено време - 6 месеци
(уз могућност заснивања радног односа
на неодређено време)
10 извршилаца
(1 особа са инвалидитетом)
Опис посла: инсталирање телекомуникационих
каблова, извођење радова унутар и ван објекта.
УСЛОВИ: III - IV ниво, без обзира на стечену
квалификацију; радно искуство небитно; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару: MS
Office (Word, Excel); руковање алатом пожељно. Упорност, истрајност, самоиницијативност,
тимски рад.
ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен превоз и
смештај. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса
до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт Тамара Јокић.

ТЕХНОПЕТРОЛ ДОО НИШ
18000 Ниш, Топонички пут бб
e-mail: tehnopetrol@tehnopetrol.co.rs

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 способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
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.

Фригомеханичар

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

УСЛОВИ: средња стручна спрема: фригомеханичар; возачка дозвола Б категорије; радно
искуство: 2 године; CV. Рок за пријаву: 30 дана.

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.

пробни рад 1 месец

процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Подаци који се прикупљају у конкурсном
поступку биће коришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, брoj 87/18). Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање, на адресу: Земунска гимназија,
Градски парк 1, 11080 Земун, са назнаком „За
конкурс”.

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ПЕШИЋ”
11080 Земун, Светотројичина 4

Наставник предметне наставе наставник математике
2 извршиоца

Б Е О Г РА Д
ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

Секретар установе

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
чл. 132, 139, 140 и 143 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати на конкурс достављају одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, уз који достављају следеће: краћу биографију (CV), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију доказа (који издаје орган
МУП-а) о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 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). Кандидат мора да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (односи се на
кандидате који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидати испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), чланом
2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић” Земун, дел. бр. 180
од 12.03.2018. године, и то да: 1. имају одговарајуће образовање прописано чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19);
2. психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три 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 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. знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и
5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
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кандидати испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и
Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић” Земун, дел. бр. 180 од 12.03.2018.
године, и то да: 1. имају одговарајуће образовање - за радно место чистачице одговарајуће
образовање је: завршена основна школа; 2.
психичку, 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 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 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. Докази о
испуњености услова из става 1 тач 1), 3), 4) и
5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.

Домар (ложач)
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидати испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и
Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко
Пешић” Земун, дел. бр. 180 од 12.03.2018. године, и то да: 1. имају одговарајуће образовање
- за радно место домара (ложача) одговарајуће
образовање је: средње стручно образовање подручје рада Машинство, Саобраћај; кандидат
треба да испуњава и посебне услове: положен
стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници); 2. имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три 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 човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Бесплатна публикација о запошљавању

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно
је да кандидати испуњавају и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20)
и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић” Земун, дел. бр. 180 од 12.03.2018.
године, и то да: 1. има одговарајуће образовање прописано чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: високо образовање: на основним економским студијама у
обиму од најмање 240 бодова ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
дипломирани економиста, дипломирани економиста мастер; 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 безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Стручни сарадник - андрагог
са непуним (50%)
радним временом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду,
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидати испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), чланом 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко Пешић”
Земун, дел. бр. 180 од 12.03.2018. године, и
то да: 1. имају одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 став
1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,

2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2. психичку, 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 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
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, а потребну документацију заједно с одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. 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 запошљавања применом стандардизованих поступака. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; 2. кратку биографију - CV, 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
4. оригинал или оверену копију уверења
МУП-а Републике Србије о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања,
не старије од 6 месеци; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не
старије од 6 месеци; 6. оригинал или оверену фоткопију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом, не
старије од 6 месеци; 7. уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да кандидат
зна српски језик, а за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
одлуком директора школе. Решење о избору
кандидата по објављеном конкурсу донеће се
у складу са чл. 154 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20).
Подаци који се прикупљају од кандидата
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, лично у секретаријату школе или на адресу: ОШ
„Бранко Пешић”, 11080 Земун, Светотројичина
4, са назнаком: „За конкурс”, контакт особа:
секретар школе, тел. 011/3167-134.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Доцент за ужу научну област
Картографија

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области
географија. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18 - др.
закон, 67/19 и 6/20 - др. закони), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о измени и допуни Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Физичка географија
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Просторно планирање
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област
Просторно планирање
(економска група предмета)
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија
који је претходне нивое студија завршио са укупном оценом најмање осам (8) и показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 27/18
- др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закони) и Статутом Географског факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова (биографија, списак научних
радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија) достављају се у писаној и електронској форми (CD, USB) на наведену адресу
Факултета, канцеларија 10, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА”
Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Магационер
УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме, средња
школа било ког занимања, са или без радног
искуства. Кандидат попуњава пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар кандидат доставља: кратку биографију, оверену фотокопију сведочанства о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству не старије
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од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење да има држављанство Републике Србије,
не старије од шест месеци, фотокопија мора
бити оверена; да зна српски језик. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Установа нема обавезу да кандидатима врати
приложену документацију по конкурсу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво путем поште, на адресу:
Предшколска установа Чукарица, Пожешка
28, Београд, са назнаком: „За конкурс за радно место магационер”. Ближе информације се
могу добити путем тел. 011/3552-770.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД

Београд - Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник социологије и устава
и права грађана
на одређено време (3 месеца),
са или без радног искуства,
са 15% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; обавезно знање енглеског језика (говорни и писани - напредни ниво). Уз пријаву приложити:
1. биографију, 2. уверење о држављанству РС,
3. извод из матичне књиге рођених, 4. оверену
фотокопију дипломе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у складу са наведеним, неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на имејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.rs.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283
тел./факс 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs
www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

1) Наставничко звање професор
струковних студија за образовнонаучно поље Природно-математичке
науке, ужа стручна област
Математичке науке
са 50% радног времена

УСЛОВИ за избор у наставничко звање (и
запослење на радном месту) професор струковних студија за образовно-научно поље Природно-математичке науке, ужа стручна област
Математичке науке и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама,
односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом
образовању; кандидат мора имати завршене
академске студије трећег степена, односно стечен научни назив доктора наука у области за
коју се бира, односно у одговарајућој научној
области, који је стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или диплому доктора
наука у области за коју се бира, односно одговарајуће научне области стечену у иностранству, признату (нострификовану) у Републици
Србији; кандидат мора поседовати склоности
и способности за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад,
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије, односно Високе
школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена
најмање два научна, односно стручна рада
у међународним, односно домаћим научним,
реферисаним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама (радови са Science Citation Index листе,
односно са impact factor-ом) из научне, односно
стручне области за коју се врши избор у звање;
кандидат мора имати најмање пет референци
из научне, односно стручне области за коју се
врши избор узвање, између следећих референци: научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
лиценца из одговарајуће области; кандидат
мора имати најмање десет година радног искуства, од чега најмање пет одина у звању вишег
предавача или најмање две године у звању
вишег предавача и најмање осам година радног искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.

2) Наставничко звање виши
предавач за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област Електроника
и телекомуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ за избор у наставничко звање (и
запослење на радном месту) виши предавач за
област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Електроника и телекомуникације и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: а) Општи услови: кандидат не
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за
кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене академске студије трећег степена, односно
стечен научни назив доктора наука у области
за коју се бира, односно у одговарајућој научној области, који је стечен на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском про-
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граму у Републици Србији или диплому доктора
наука из области за коју се бира, односно одговарајуће научне области стечену у иностранству, признату (нострификовану) у Републици
Србији; кандидат мора поседовати склоности и
способности за наставни рад; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад,
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије, односно Високе
школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена
најмање два научна, односно стручна рада
у међународним, односно домаћим научним,
реферисаним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за
коју се бира; кандидат мора имати најмање пет
референци из научне, односно стручне области
за коју се бира, између следећих референци:
научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање две године радног искуства са студентима или најмање пет година радног искуства
на стручним пословима примерено области за
коју се бира. б) Посебни услови: Поред напред
набројаних општих услова, кандидат за избор
у наставничко звање виши предавач за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужу стручну област Електроника и телекомуникације обавезно мора поседовати и следећа
стручна знања, односно следеће компетенције:
поседовање знања из аналогне електронике,
дигиталне електронике, анализе кола, дигиталних система преноса, оптичких система, система за пренос аудио и видео сигнала, компресије
мултимедијалних сигнала, комуникационих мрежа, интернета интелигентних уређаја и рачунарства у облаку; поседовање знања, вештина
и искуства у изради наставних материјала (приручника) из подручја набројаних у претходној
тачки, као и искуства у развоју софтвера и хардвера за лабораторијске вежбе из области Електронике и телекомуникација; поседовање знања
и вештина потребних за рад у програмском језику Python - нарочито за његово коришћење у
области Електронике и телекомуникација и
примену за управљање хардвером; предност
имају кандидати који су прошли одговарајуће
програме обуке из области рачунарских мрежа
и рачунарства у облаку, као и кандидати који
су имали учешће, односно стекли искуство на
реализацији одговарајућих националних и међународних пројеката.

3) Наставничко звање предавач
за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област Електроника
и телекомуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ за избор у наставничко звање (и запослење на радном месту) предавач за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужу стручну област Електроника и телекомуникације и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: а) Општи услови: кандидат не сме
бити правноснажном пресудом осуђиван за криБесплатна публикација о запошљавању

вична дела из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању; кандидат мора имати стечен најмање научни назив магистра наука или најмање
стручни назив специјалисте академских студија,
из научне, односно стручне, области за коју се
бира у звање, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму
у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно
стручне области за коју се бира у звање стечен у иностранству, признат (нострификован) у
Републици Србији; кандидат мора поседовати
склоности и способности за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије, односно Високе
школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена
најмање два научна, односно стручна рада
у међународним, односно домаћим научним,
реферисаним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за
коју се бира; кандидат мора имати најмање пет
референци из научне, односно стручне области
за коју се бира, између следећих референци:
научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање две године радног искуства са студентима или најмање пет година радног искуства
на стручним пословима примерено области за
коју се бира. б) Посебни услови: Поред напред
набројаних општих услова, кандидат за избор
у наставничко звање предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу
стручну област Електроника и телекомуникације
обавезно мора поседовати и следећа стручна
знања, односно следеће компетенције: поседовање знања из аналогне и дигиталне електронике, аналогних и дигиталних комуникација,
система за пренос аудио и видео сигнала, рачунарских мрежа, теорије информација; поседовање знања и вештина неопходних за развој и
израду софтвера и хардвера за лабораторијске
вежбе из области Електронике и телекомуникација; поседовање знања и вештина потребних за рад у програмском језику Mathlab, у
области Телекомуникација, посебно у области
DSP (Digital Signal Processing), а нарочито слике
(сегментација слике, издвајање карактеристика
слике, детекција намерно изазваних промена у
садржају слике - форензика слике). поседовање
знања и вештина потребних за рад у програмском језику Python - познавање алгоритама и
метода за издвајање карактеристичних вектора различитих типова сигнала, вештачке интелигенције и машинског учења. предност имају
кандидати који су имали учешће на реализацији
одговарајућих националних и међународних
пројеката.

4) Наставничко звање предавач
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ за избор у наставничко звање (и запослење на радном месту) предавач за област

Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужу стручну област Рачунарство и информатика
и подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати стечен најмање научни назив магистра
наука или најмање стручни назив специјалисте
академских студија, из научне, односно стручне, области за коју се бира у звање, стечен
на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији
или еквивалентан научни, односно стручни
назив из научне, односно стручне области за
коју се бира у звање стечен у иностранству,
признат (нострификован) у Републици Србији;
кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни рад; ако је кандидат лице
које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других
делатности Академије, односно Високе школе електротехнике и рачунарства струковних
студија у Београду; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена
најмање два научна, односно стручна рада
у међународним, односно домаћим научним,
реферисаним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за
коју се бира; кандидат мора имати најмање пет
референци из научне, односно стручне области
за коју се бира, између следећих референци:
научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање две године радног искуства са студентима или најмање пет година радног искуства
на стручним пословима примерено области за
коју се бира.

5) Наставничко звање предавач
за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област
Аудио и видео технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ за избор у наставничко звање (и запослење на радном месту) предавач за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
ужу стручну област Аудио и видео технологије
и подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама
које ће се оцењивати у изборном поступку: а)
Општи услови: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из
члана 72. став 4. Закона о високом образовању;
кандидат мора имати стечен најмање научни
назив магистра наука или најмање стручни
назив специјалисте академских студија, из научне, односно стручне, области за коју се бира
у звање, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
Републици Србији или еквивалентан научни,
односно стручни назив из научне, односно
стручне области за коју се бира у звање стечен у иностранству, признат (нострификован)
у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни рад;
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ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса
развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе школе електротехнике
и рачунарства струковних студија у Београду;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка;
кандидат мора имати објављена најмање два
научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, реферисаним
часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за коју се бира;
кандидат мора имати најмање пет референци
из научне, односно стручне области за коју се
бира, између следећих референци: научни,
односно стручни радови објављени у међународним или домаћим научним часописима
или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака,
монографија, прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или битних побољшања
постојећих производа или нових технологија,
признати патенти, софтверска решења; најмање две године радног искуства са студентима или најмање пет година радног искуства
на стручним пословима примерено области за
коју се бира. б) Посебни услови: Поред напред
набројаних општих услова, кандидат за избор
у наставничко звање предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу
стручну област Аудио и видео технологије
обавезно мора поседовати и следећа стручна
знања, односно следеће компетенције: поседовање знања и вештина из области дигиталне
телевизије, нарочито пројектовања и развоја
мреже дигиталне земаљске телевизије; поседовање знања и вештина из области пројектовања телекомуникационих мрежа; поседовање
знања и вештина из области пројектовања мултимедијалних видеоконференцијских систама и
познавање стандарда за видеоконференције;
поседовање знања и вештина неопходних за
рад са софтверским алатима који се користе за
снимање, монтажу и репродукцију телевизијског материјала.

6) Сарадничко звање асистент за
образовно-научно поље Природноматематичке науке, ужа стручна
област Математичке науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ за избор у сарадничко звање (и запослење на радном месту) асистент за образовно-научно поље Природно-математичке науке, ужа стручна област Математичке науке и
подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању; кандидат
мора имати завршене студије другог степена у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив у
области за коју се бира стечен у иностранству,
који је признат (нострификован) у Републици
Србији; кандидат мора да је сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8; кандидат мора имати статус студента на студијама трећег степена - докторским
студијама у области за коју се бира, или, ако је
стекао звање магистра наука, прихваћену тема
докторске дисертације; кандидат мора поседо-
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вати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса
развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе школе електротехнике
и рачунарства струковних студија у Београду;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног
подмлатка.

кандидат мора имати статус студента на мастер
академским или мастер струковним студијама,
у области за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије,
односно Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

7) Сарадничко звање асистент
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Електроенергетика

9) Сарадничко звање сарадник у
настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Електроенергетика

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање (и запослење на радном месту) асистент за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу
стручну област Електроенергетика и подаци о
потребној стручној оспособљености, знањима
и вештинама, односно компетенцијама које ће
се оцењивати у изборном поступку: кандидат
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене студије другог степена у области
за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив у области
за коју се бира стечен у иностранству, који је
признат (нострификован) у Републици Србији;
кандидат мора да је сваки од претходних нивоа
студија завршио са просечном оценом најмање
8; кандидат мора имати статус студента на студијама трећег степена - докторским студијама
у области за коју се бира, или, ако је стекао
звање магистра наука, прихваћену тема докторске дисертације; кандидат мора поседовати
склоности и способност за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју
наставе и других делатности Академије, односно Високе школе електротехнике и рачунарства
струковних студија у Београду; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка.

УСЛОВИ: за избор у сарадничко звање (и
запослење на радном месту) сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област Електроенергетика и и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању;
кандидат мора да је основне студије завршио
са просечном оценом најмање 8; кандидат мора
имати завршене основне у области за коју се
бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у
Републици Србији или еквивалентан научни,
односно стручни назив из области за коју се
бира стечен у иностранству, који је признат
(нострификован) у Републици Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер академским или мастер струковним студијама, у
области за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије,
односно Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

на одређено време од три године

8) Сарадничко звање сарадник у
настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство,
ужа стручна област Рачунарство
и информатика
на одређено време од 1 године
4 извршиоца

УСЛОВИ за избор у сарадничко звање (и запослење на радном месту) сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област Рачунарство
и информатика и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама,
односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити
правноснажном пресудом осуђиван за кривична
дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је основне студије
завршио са просечном оценом најмање 8; кандидат мора имати завршене основне у области
за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из области
за коју се бира стечен у иностранству, који је
признат (нострификован) у Републици Србији;

на одређено време од 1 године

ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно
свих наставничких и свих сарадничких звања
у погледу којих се расписује овај конкурс,
обављаће се у седишту Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, ул. Војводе
Степе бр. 283, Вождовац, Београд, Република Србија. Пријаве на конкурс у погледу свих
наставничких звања и свих сарадничких звања
у погледу којих је расписан овај конкурс, могу
се поднети најкасније у року од 10 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве на конкурс се могу предати
лично, искључиво радним данима (понедељакпетак) од 10 до 16 часова, или послати путем
поште, на адресу „Висока школа електротехнике и рачунарства, ул. Војводе Степе бр. 283,
Београд - 11010 Вождовац”. Пријаве послате
поштом морају стићи у Одсек Висока школа
електротехнике и рачунарства до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође,
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај
конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које
нису приложени сви потребни докази, биће
одбачене. Лично име и контакт подаци лица
задуженог за давање обавештења о конкурсу:
Горан Пантић, адреса е-поште: pgoran@viser.
edu.rs, канцеларија 002, ул. Војводе Степе бр.
283 Вождовац, Београд. Пријава на овај конкурс мора обавезно да садржи: податке неоп-
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ходне за идентификовање наставничког, односно сарадничког звања (односно радног места)
за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно навођење назива наставничког,
односно сарадничког звања за које се конкурише, образовно-научног поља (када је оно наведено у овом конкурсу), области и уже стручне
области, и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву
на овај конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП)
о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању), не старије од месец дана. Уколико
кандидату уверење о неосуђиваности не буде
издато до затварања овог конкурса, кандидати
приликом пријаве на конкус достављају потврду
да су поднели захтев за издавање тог уверења,
док само уверење о неосуђиваности треба да
доставе без одлагања, а морају га доставити
најкасније до дана заснивања радног односа;
оверене фотокопије високошколских исправа
о стеченом степену потребног, односно одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за избор у наставничко, односно
сарадничко звање за које се конкурише. Подносе се оверене фотокопије диплома са свих
нивоа студија које је кандидат завршио; уверење високошколске установе о томе да кандидат има статус студента који је прописан као
услов за избор у сарадничко звање за које се
конкурише (за звање асистента статус студента
на докторским студијама, а за звање сарадника
у настави статус студента на мастер студијама);
извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или
оверену фотокопију); радна биографија (CV) и
одговарајуће доказе који потврђују наводе из
биографије; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, одговарајући доказ
да кандидат поседује позитивну оцену укупног
досадашњег наставног, односно педагошког
рада (потврда образовне установе на којој је
кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о објављеним радовима, када је објављивање одређеног
броја радова наведено као услов; одговарајуће
доказе о поседовању захтеваног радног искуства; ако такви докази постоје, одговарајуће
доказе о поседовању захтеваних референци,
односно о поседовању захтеваних стручних
знања, вештина, односно компетенција, када
је то наведено као услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично). Подаци о
месту и дану када се очекује да ће започети
провера оспособљености, знања и вештина,
односно компетенција кандидата у изборном
поступку, ако се таква провера буде спроводила. Процена испуњености општих и посебних
услова за избор у наставничко или сарадничко
звање у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са
Правилником о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије. Провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција
кандидата, ако се таква провера буде спроводила, може се одржати 31. августа 2020. године или касније у седишту одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, ул. Војводе
Степе број 283, Београд. Кандидат који поднесе
благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај
конкурс и за кога се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, утврди да
испуњава потребне услове за избор у звање у
погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања провере
оспособљености, поседовања тражених знања
и вештина, односно компетенција, уколико је
потребно да се таква провера одржи.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

мастер васпитач, познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару (Ms Office).

Поновљен конкурс

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе доказ о испуњености услова и то:
радну биографију; диплому о стеченом образовању; извод о положеним испитима; лекарско уверење о способности за рад; санитарну
књижицу; уверење о држављанству; уверење
о неосуђиваности. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на горенаведену e-mail
адресу или да се јаве на горенаведени телефон. Трајање конкурса до 25.09.2020. године.

11050 Београд, Станка Враза 63

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитање: 1. основно образовање и
васпитање, 2. психичка физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3.
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудомза кривично дело за које је изреченабезусловна казназатвора у трајању најмање три
месеца, као и за кривична деланасиље у породици, одузуимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична ддела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на иречену санкцију кривичну, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање извод из казнене евиденције МУП-а, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете
и науке технологије развоја, а потребну документацију, заједдно са одштампаним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање
је 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар
достављају документацију у овереној копији.
Доказ о испуњености услова из тачки 1, 3-5, су
саставни део пријаве на конкурс, доказ из тачке
2 прибавља се пре закључења уговора о раду.
На основу члана 154 ст. 7 и Законао основама
система васпитања и образовања установа Конкурсна комисија ће доаставити решење о избору кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве
слати поштом на горенаведену адресу.

ПУ „ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 060/051-29-69

Васпитач - приправник

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни
васпитач.

Медицинска сестра васпитач приправник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail:
vrtickamicakidrugari@gmail.com у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
„ДЕЧЈА КУЋА - ЉУБАВ, ВЕРА И НАДА”
11000 Београд, Кнеза Данила 45
тел. 060/628-6944
e-mail: office.bg@pudecijakuca.rs

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани васпитач, струковни мастер васпитач,

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд, Моме Димића 2

Оглас објављен у публикацији „Послови”
12.08.2020. године, поништава се за радно
место педагошки асистент на одређено време.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-007

Педагошки асистент

за ученике ромске националности,
којима је поребна додатна подршка
у образовању, на одређено време до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: послове педгошког асистента за ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању може да
обавља лице које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски
језик и има савладан програм обуке у складу
са Правилником о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту; 1) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или двање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених медјународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утравђено дискриминаторно понашање;
3) поседовање држављанства Репулике Србија;
4. знање српског језика и језика на којем се
изводи образвоно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја кандидати су обавезни
да приложе следећу документацију и потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати
су обавезни да приложе следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању у четворогодишњем трајању;
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); 3. оверену фотокопију уверења о завршеном програму обуке за
педагошког асистента; 4. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију не старије од 6 месеци); 5. доказ
о неосуђиваности 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 прородици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
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или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (уверње из казнене
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци);
6. потврду о познавању ромског језика коју
издаје високошколска установа или национални савет ромске националне мањине на основу
положеног стандардизованог теста коју издаје
Министарство. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Фотокопију докумената
које нису оверене од надлежног органа неће
се узимати у разматрање. Неблаговаремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. У поступку избора педагошког асистента
прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана биће
упућени на психолошку процену способности за
рад се децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене спсособности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидта у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидтима. Пријаве
доставити лично или путем поште на адресу
школе: ОШ „Свети Сава”, 11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станка 2

1) Виши предавач за ужу научну
област Математика и рачунарство
на одређено време од 5 година
(1 извршилац за групу математичких
предмета и 1 извршилац за групу
математичких и информатичких
предмета)
2 извршиоца

2) Виши предавач за ужу научну
област Геодезија и геоинформације
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

3) Предавач за ужу научну област
Организација и технологија грађења
на одређено време од 5 година

4) Сарадник у звање сарадник у
настави за уже научне области
Грађевинске конструкције и
Хидротехника
на одређено време од 1 године

5) Сарадник у настави за уже научне
области Грађевинске конструкције и
организација и Технологија грађења
на одређено време од једне године

6) Сарадник у настави за ужу научну
област Геодезија и геоинформације
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова,
треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 74 и 75 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и
73/18, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), и услове
предвиђене општим актом Академије којим се
регулише избор у звање наставника и сарадника, односно:
За радна места 1 и 2: стечено високо образовање на академским студијама трећег степенастечен научни назив доктора наука у одговарајућој научној области; поседовање склоности
и способности за наставни рад; објављена
најмање два научна, односно стручна рада у
међународним, односно домаћим научним,
реферисаним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за
коју се бира; поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за
коју се бира (релевентне референце: радови
објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима, објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка
задатака, монографија, прегледни чланак,
учешће у развоју нових производа или битних
побољшања постојећих производа или нових
технологија, признатипатенти, софтверска
решења...); положен стручни испит за област
за коју је предвиђено полагање стручног испита; најмање две године радног искуства са
студентима или најмање пет година радног
искуства на стручним пословима примерено
области за коју се бира.
За радно место 3: стечено високо образовање на академским студијама другог степена
- течен научни назив магистар наука у одговарајућој научној области или најмање стручни
назив специјалисте академских стуија, у одговарајућој научној области; поседовање склоности и способности за наставни рад; објављена најмање два научна, односно стручна рада
у међународним, односно домаћим научним,
реферисанимчасописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама, из научне, односно стручне области за
коју се бира; поседовање најмање пет референци из научне, односно стручне области за
коју се бира (релевентне референце: радови
објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима, објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења,
положен стручни испит...); најмање две године
радног искуства са студентима или најмање пет
година радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира.
За радна места 4, 5, и 6: стечено високо
образовање на студијама првог степена уз остварену просечну оцену најмање 8; статус студента на мастер струковним студијама, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, или специјалистичким
струковним студијама у области за коју се бира;
поседовање склоности и способности за наставни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију,
списак радова и оверене фотокопије диплома на адресу: Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних
студија, Београд, Хајдук Станкова бр. 2. Рок
за подношење пријава је 10 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375, факс: 011/8721-532

Наставник хемијско-технолошке
групе предмета (за наставне
предмете: Технолошке операције
- за садржаје теорије и вежби;
Машине, апарати и операције
- за садржаје теорије и вежби;
Аутоматска контрола процеса
- за садржаје вежби; Прерада
и одлагање чврстог отпада - за
садржаје блока; Загађивање и
заштита воде - за садржаје теорије и
вежби)
УСЛОВИ: Поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
хемија, неметали и графичарство („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015,
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове и
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и услове прописане Правилником о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у
Пољоприврено-хемијској школи у Обреновцу,
којим је прописано да послове дипломираног
економисте за финансијско-рачуноводствене послове, може да обавља лице које поред
испуњености осталих услова за пријем у радни
однос, испуњава и следеће услове: 1) високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2 високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године.

Наставник хемијско-технолошке
групе предмета (за наставне
предмете: Контрола квалитета
сировина и производа - за садржаје
вежби; Технологија фармацеутских
производа - за садржаје блока;
Технологија за садржаје
фармацеутских производа - за
садржаје теорије, вежби и блока;
Загађивање и заштита ваздуха - за
садржаје блока; Општа и неорганска
хемија - за садржаје вежби и блока)
УСЛОВИ: поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
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Наука и образовање

треба да испуњава услове из члана 139 и члана
140 Закона о основама система образовање и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних настаника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали
и графичарство („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019).

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
треба да испуњава услове из члана 139 и члана
140 Закона о основама система образовање и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 и др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника 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-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017II, 13/2018, 7/2019 и 2/20).

Наставник хемијско-технолошке
групе предмета (за наставне
предмете: Физичка хемија за садржаје теорије и вежби;
Аналитичка хемија - за садржаје
теорије и вежби; Биохемија - за
садржаје блока; Извори загађења
животне средине - за садржаје
блока; Прерада и одлагање чврстог
отпада - за садржаје блока)
УСЛОВИ: поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовање и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
настаника у стручним школама у подручју рада
хемија, неметала и графичарство („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015,
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019).

Наставник хемијско-технолошке
групе предмета (за наставне
предмете: Општа и неорганска
хемија - за садржаје теорије и
вежби; Загађивање и заштите тла
воде и ваздуха - за садржаје теорије
и вежби; Загађивање и заштите тла за садржаје теорије, вежби и блока;
Прерада и одлагање отпадних
вода - за садржаје блока; Прерада
и одлагање чврстог отпада - за
садржаје блока)
УСЛОВИ: поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
треба да испуњава услове из члана 139 и члана
140 Закона о основама система образовање и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних настаника у
стручним школама у подручју рада хемија,
неметалаи и графичарство („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019).
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Стручни сарадник - библиотекар
УСЛОВИ: поред 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 и 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
треба да испуњава услове из члана 139 и члана
140 Закона о основама система образовање и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника
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-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017II, 13/2018, 7/2019 и 2/20).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована решењем директора школе. Члан
139 Закона о основама система образовања и
васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и то: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом у ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и 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 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом 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 става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1. на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисицплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовањедо 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,
однодно групу предмета. Уз пријавни формулар на конкурс доставити: оригинал/ оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
или уверења за кандидате којима диплома
још није издата; оригинал /оверену фотокопију уверења о држављанству не старије од 6
месеци од дана објављивања конкурса; оригинал /оверену фотокопију извода из матич-

не књиге рођених (са холограмом); оригинал/
оверену фотокопију уверења да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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 од дана објављивања
конкурса (уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова); оригинал/оверену фотокопију доказа о знању српског језика
на којем се остварује образовно - васпитни рад
подноси само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар са потребном документацијом кандидати достављају у року од 8
дана од дана објављивања огласа, на адресу:
Пољопривредно-хемијска школа, Милоша Обреновића 90, 11500 Обреновац, са назнаком „За
конкурсну комисију - не отварај”. Пријава треба
да буде разумљива и да садржи: тачно назначење радног места на које се конкурише, име и
презиме подносиоца, адресу подносиоца (место
пребивалишта, поштански број, улица и број),
контакт телефон, својеручни потпис подносиоца пријаве, е-мејл адресу уколико је кандидат
поседује. Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за
свако радно место на које конкуришу у којима
наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. У складу са чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор. Обавезни члан комисије је секретар
установе. Комисија има најмање три члана.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава и врши избор кандидата у ужи избор.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену
спсобности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени телефонским путем
на број који су навели у пријави, а о чему ће се
сачинити белешка или на други погодан начин
(путем електронске поште). Након обављеног
разговора конкурсна комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Решење
о избору кандидата доставља се свим кандидатима, односно учесницима конкурса. Кандидат
незадовољан решењем о изабраном кандидату
може да поднесе жалбу директору, у року од
осам дана од дана достављања решења конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у року
од осам дана од дана подношења. По коначности решења о избору кандидата, директор
са изабраним кандидатима закључује уговор о
раду. Потребне информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон: 011/8721-375.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.
26.08.2020. | Број 896–897 |
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ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs
www.koledz-beograd.edu.rs

1. Наставник физике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о
врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији,
са или без радног искуства. Уз пријаву се подноси: биографија, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе. Пријаве на конкурс
слати на имејл: office@koledz-beograd.edu.rs
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у складу са наведеним неће се
узети у разматрање.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”
11231 Ресник, Милорада Јанковића Доце 34

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: услови према Правилнику о педагошком и андролошком асистенту („Службени гласник РС”, број 87 од 12. децембра 2019. године)
сходно члану 14, члану 136 и члану 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
кандидати треба да испуњавају следеће услове:
педагошки асистент у складу са Правилником о
педагошком асистенту и андролошком асистенту („Службени гласник РС”, број 87), да поседују
одговарајуће образовање, да знају ромски језик
и има савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком и андролошком асистенту, 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 затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имају држављанство Републике Србије и да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Као доказ
подноси се оверени препис дипломе о стеченом
образовању, сертификат о завршеном програму
обуке за педагошког асистента (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних
(за особе које су мењале презиме), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности и лекарско уверење
(приликом закључења уговора о раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на предходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Београду. Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт телефон) се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука ће бити донета
у законском року.
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етнолог, етнолог-антрополог, професор одбране и заштите.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
11000 Београд, Симина 21а
тел. 011/3287-612
e-mail: skola@smsvasilijeostroski.org.

Наставник латинског језика

Наставник српског језика и
књижевности, књижевности за децу

УСЛОВИ: професор класични филолог, дипломирани филолог који је савладао наставни план и
програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
српског језика и књижевности, мастер професор језика и књижевности.

Наставник за предмет здравствена
психологија, психологија, дечија
психологија

Наставник математике, информатике
и рачунарства

УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани психолог - мастер,
дипломирани школски психолог - педагог.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани информатичар, мастер професор математике.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
енглеског језика и књижевности, мастер професор енглеског језика и књижевности.

Наставник физике
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, мастер професор физике.

Наставник за предмет здравствена
нега и рехабилитација за вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеут, струковни физиотерапеут са предходно завршеном средњом
медицинском школом.

Наставник за предмет фармацеутско
технолошке операције
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, магистар фармације.

Наставник хемије

Наставник за предмет здравствена
нега и рехабилитација теорија

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, мастер хемичар, мастер професор хемије.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник биологије

Наставник микробиологије са
епидемиологијом

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани
биолог, мастер биолог.

Наставник географије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
географије, дипломирани историчар, мастер
историчар.

Наставник историје
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме професор
историје, дипломирани историчар, мастер историчар.

Наставник социологије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме професор
социологије, дипломирани социолог, мастер
социолог.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме професор
физичког васпитања.

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: професор ликовних уметности, лице
са завршеним факултетом ликовних уметности,
примењених уметности.

Наставник социологије са правима
грађана
УСЛОВИ: професор социологије, односно
дипломирани социолог.

Наставник грађанског васпитања
УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе, дипломирани

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за
медицинску микробиологију, специјалиста епидемиолог.

Наставник прве помоћи
УСЛОВИ: доктор медицине, виша медицинска
сестра, струковна медицинска сестра са претходно стеченим средњим образовањем у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник хирургије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште
хирургије или једне од хирушких грана.

Наставник неурологије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине или специјалиста неурологије.

Наставник психијатрије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине или специјалиста психијатрије.

Наставник инфектологије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник кинезиологије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезиологије за вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са
предходно завршеном средњом медицинском
школом - физиотерапеутски техничар.
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Наставник физикалне терапије

Наставник патологије,
патофизиологије

Наставник предшколске педагогије,
васпитања и нега деце - теорија

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста патологије.

УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, мастер педагог.

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са
предходно завршеном средњом медицинском
школом - физиотерапеутски техничар

Наставник хигијене и здравственог
васпитања

Наставник васпитања и нега деце вежбе

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста
хигијене.

Наставник медицинске етике

Наставник фармакологије

УСЛОВИ: дипломирани филозоф; професор
филозофије и социологије.

УСЛОВИ: виша медицинска сестра техничар,
струковна медицинска сестра са претходно стеченим средњим образовањем у подручју рада
Здравство и социјална заштита (смер медицинска сестра-васпитач).

УСЛОВИ: доктор медицине, дипломирани фармацеут, магистар фармације.

Наставник естетске неге - теорија

Наставник масаже теорија

Наставник медицинске биохемије

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине,
специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани биохемичар - мастер.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - козметолог, виши естетичар - козметичар, специјалиста доктор медицине - специјалиста дерматовенеролог, специјалиста струковни козметичар
естетичар.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник физикалне терапије за
вежбе

Наставник масаже за вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са
предходно завршеном средњом медицинском
школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник за основе клиничке
медицине
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник основе клиничке
медицине за вежбе
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, струковна
медицинска сестра са предходно завршеном
средњом медицинском школом.

Наставник педијатрије, педијатрије
са негом
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Наставник за специјалну
рехабилитацију теорија
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

Наставник за специјалну
рехабилитацију вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са
предходно завршеном средњом медицинском
школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник аналитичке хемије
УСЛОВИ: дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани фармацеут, магистар фармације, мастер биохемичар.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра са претходно стеченим
средњим образовањем у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник интерне медицине
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Наставник гинекологије и
акушерства
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства.

Наставник фармацеутске
технологије, фармакогнозије са
фитотерапијом, фармацеутске
хемије са аналитиком лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар
фармације, специјалиста фармацеутске технологије.

Наставник кинезитерапије теорија

Наставник основи клиничке
фармације

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, доктор
медицине.

Наставник кинезитерапије за вежбе

Наставник токсикологије

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са
предходно завршеном средњом медицинском
школом - физиотерапеутски техничар.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста токсиколошке хемије, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар.

Наставник предузетништва

Наставник здравствене неге деце
раног узраста

УСЛОВИ: дипломирани економиста менаџмента
у здравству; мастер менаџер; мастер економиста; мастер инжењер организационих наука.

Наставник анатомије и физиологије
УСЛОВИ: доктор медицине.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: виша медицинска сестра техничар,
струковна медицинска сестра са претходно стеченим средњим образовањем у подручју рада
Здравство и социјална заштита (медицинска
сестра-васпитач или педијатријска сестра - техничар).

Наставник естетске неге - вежбе
УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар, специјалиста струковни козметичар естетичар,
струковни козметичар естетичар.

Наставник за предмет
лабораторијске технике
УСЛОВИ: виши лабораторијски техничар,
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, струковни санитарно-еколошки
инжењер, виши медицинско-лабораторијски
техничар.
ОСТАЛО: Потребна документација за конкурс:
радна биографија; оверен препис дипломе о
завршеном факултету или високој школи и
потврда о стечених 36 бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у стручној школи;
оверен препис специјалистичке дипломе; оверен препис уверења о положеном стручном
испиту - лиценца за наставника (уколико кандидат поседује); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
уверење о здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаву и документацију скенирати
и послати електронским путем на e-mail адресу школе skola@smsvasilijeostroski.org. Пробни
рад траје до 6 месеци. Пријаве се достављају у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУРЧИН”
11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-774

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: НОКС подниво 6.1 или 6.2 односно
VI степен стручне спреме; високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, са радним искуством преко 2 године.

Сарадник за послове унапређивања,
планирања и организације исхране нутрициониста
УСЛОВИ: НОКС подниво 6.1 или 6.2 односно
VI степен стручне спреме; високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне
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академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, са радним искуством преко 2 године,
познавање рада у пословном програму САП.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”

Медицинска сестра - васпитач

Педагошки асистент

УСЛОВИ: Степен стручне спреме НОКС ниво
4 односно IV степен стручне спреме, одговарајуће средње образовање, у складу са посебним законом, са радним искуством преко 2
године.

УСЛОВИ: прописани чл. 139 ст. 1 Закона о
основама система образовања и васпитања
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- други закон, 10/19 и 6/20), IV, III степен
стручне спреме, завршена уводна обука за
педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине).

2 извршиоца

Кувар
УСЛОВИ: НОКС ниво 4 или ниво 3 односно IV
или III степен стручне спреме, одговарајуће
средње образовање куварске струке, са радним
искуством преко 2 године.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: НОКС ниво 1 односно основно образовање, искуство минимум 1 година.

Помоћни радник на одржавању
УСЛОВИ: НОКС ниво 1 односно основно образовање, возачка дозвола Б категорије, радно
искуство минимум 1 година.
ОСТАЛО: докази о испуњавању услова:
попуњен формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете;
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (фотокопија оверена),
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од 6 месеци; потврда послодавца о оствареном радном стажу; оверена копија возачке
дозволе, не старије од шест месеци (само за
тачку 7); доказ (потврда СУП) да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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; ако кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику - уверење да је
положио испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Братислав Димић,
председник комисије и Милица Срдановић
дипл.правник за правне, кадровске и административне послове. Пријаве на конкурс слати
на горе наведену адресу у року од 8 дана од
дана објављивања. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима.
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11000 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

на одређено време

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар (на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошкој развоја).
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију, диплому, доказ о завршеној
обуци за рад са децом и ученицима ромске
националне мањине, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених (документа се
подносе у оригиналу или овереној копији, не
старијој од 6 месеци), уверење МУП-а да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита, 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 дискриминаторско понашање.
Доказ да зна српски језик и језик на којем се
остварује образвоно васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са деом доставља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве доставити лично или поштом, са
назнаком „За конкурс” на горе наведену адресу
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Остале информације могу се добити на број
телефона: 2421-920 и 2421-555.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

1) Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за Грађанскоправну
ужу научну област - предмет:
Облигационо право
на одређено време за јесењи семестар
2020/2021. године,
на Катедри за грађанско право
2 извршиоца

2) Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за Грађанскоправну
ужу научну област, предмет:
Грађанско право (општи део) и
Стварно право
на одређено време за јесењи семестар
2020/2021. године,
на Катедри за грађанско право
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент мастер академских односно
докторских академских студија у области прав-

них наука, односно других одговарајућих наука, који је студије првог степена завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 (осам)
и који показује смисао за наставни рад. Ближи
услови утврђени су чланом 86 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“ број 88/17,
27/18 и 73/18), чланом 117 Статута Правног
факултета Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора
демонстратора Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број: 2147/1 од 25.9.2012.
године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана,
пријава кандидата, у три примерка, са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), у једном примерку, подносе се
у писарници Правног факултета Универзитета
у Београду, Булевар краља Александра 67, од
08.00 до 15.00 часова или поштом. Рок за достављање пријава на конкурс je 15 дана од дана
објављивања конкурса.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да поседује ниво
образовања првог степена - основно образовање, исуњеност услова у складу са чланом
139, а у вези са чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20), члана 24-29 Закона о раду, општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), у складу са Законом
о основном образовању и васпитњу Републике
Србије, односно о бразовање стечено у основној школи у трајању од осам година по пропису који је уређивао ЗООВ („Сл. гласник РС”, бр.
55/13, 101/17, 10/19 и 27/18) као и Правилнику
о организацији и систематизацији радних места
у школи, број 156/1 од 28.02.2018. године. Кандидат треба да поседује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној фотокопији);
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
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена казна затвора од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнућа, за кривично дело примања и давања
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе - сведочанства о завршеном основном образовању са исправом којом
се доказује да је кандидат стекао образовање
које се тражи по конкурсу; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци - оригинал или оверена фотокопија).
Кандидат мора да зна српски језик. Установа
прибавља неопходну документацију у поступку одлучивања за заснивање радног односа у
складу са чланом 9. ст. 3. и чланом 109. Закона о општем управном поступку, односно по
службеној дужности, а након изјаве кандидата
(образац 1). Рок за пријављивање на конкурс је
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8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Стевана Мокрањца, 14, 19220 Доњи Милановац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
Школе и путем телефона 030/590-142.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН”
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706
e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање, односно стручну спрему, IV степен стручне спреме, средња медицинска школа
- васпитачки смер.

Сервирка
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање, односно стручну спрему - I или II
степен стручне спреме.
ОСТАЛО: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против против полне
слободе, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у закону утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати су дужни да уз пријавни формулар
(налази се на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) на конкурс поднесу следећа документа: радну биографију (CV); диплому (оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ о познавању српског језика, (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику), уверење надлежне
полицијске управе о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3 услова конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења
могу се добити на телефон 019/801-706.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО”
19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/814-255
e-mail: oskorbovo@gmail.com

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: 1) услове за пријем у радни однос из
члана 139 и има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/2020). Обавезно образовање лица из
члана 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодоБесплатна публикација о запошљавању

ва, 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. Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања,
а кандидат који нема обавезно образовање
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српског језика
- језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Доказ о испуњености услова из члана 139 става
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидат за ово радно место потребно је
да има одговарајући степен и врсту образовања
прописану чланом 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020),
односно да имају стечен стручни назив (врсту
образовања): професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства;
дипломирани математичар за математику економије; професор информатике - математике;
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани математичар - математика
финансија (са Изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике;
мастер професор математике и физике; мастер
професор математике и информатике; мастер
професор физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани
професор математике - мастер; дипломирани
математичар - мастер; дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије); дипломирани математичар
- професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије); професор хемије - математике; професор географије - математике;
професор физике-математике; професор биологије - математике; професор математике
- теоријско усмерење; професор математике
- теоријски смер; дипломирани математичар и
информатичар; дипломирани математичар-механичар; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер,

односно дипломирани - мастер треба да имају:
завршене академске студије на студијском
програму из математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Подаци који се
прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, број 87/18). Кандидат за
радно место наставник математике доставља:
одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
и потребну документацију као оверене фотокопије докумената школи. Уз попуњен и потписан
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи:
пријаву са кратком биографијом и подацима о
свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне
спреме (како мастер тако и основних студија,
односно свих степена стеченог високог образовања); уверење високошколске установе о
положеним испитима из предмета геометрија
или основи геометрије односно двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике за лица која су стекла
звање мастер, односно дипломирани мастер са
завршеним основним академским студијама на
студијским програмима или области математике или примењене математике; кандидат који
има положене испите из психологије и педагогије доставља уверење о положеним испитима
а уколико има положен испит за лиценцу за
наставника доставља обавештење министарства о положеном испиту за лиценцу; кандидати који су стекли образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи достављају уверење
- потврду факултета о истом; уверење да није
осуђиван - не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома није издата на српском језику, потврду
да зна српски језик, а за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријава
на конкурс мора да садржи тачан назив радног
места за које се конкурише, као и актуелни број
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
кандидата у циљу контактирања кандидата
везано за психолошку проверу и интервју у току
трајања конкурса. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће
се разматрати пријаве које су неразумљиве,
неблаговремене, непотпуне, са документацијом
која садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија од наведеног рока у
конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни
формулар и пријаву са кратком биографијом са
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију,
за конкурс - наставник математике - 88,89%
радног времена”. Контакт особа секретар школе, тел. 019-814-255.
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Наука и образовање

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Наставник флауте
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то:
1) да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то:
1) да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2. пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати,
поред краће биографије, треба да приложе
(у оригиналу или оверене копије): диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Доказ
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о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве комисија неће разматрати. Пријаве
на конкурс достављају се у затвореној коверти, лично или путем поште на адресу: ОМШ
„Миодраг Васиљевић” Бор, 19 210 Бор, Моше
Пијаде бр. 1, са назнаком „Пријава на конкурс”
сваког радног дана од 8 до 14 часова. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе на број телефона: 030/459-068.

Ч АЧ А К
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

32000 Чачак
Епископа Никифора Максимовића 8
тел./факс: 032/347-775
e-mail: medicinskaskola@mts.rs

Наставник групе предмета из
области Здравства и социјалне
заштите (за образовни профил
медицинска сестра техничар) доктор
медицине
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи у подручју рада здравство
и социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19) и
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручној школи. („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и
7/19) држављанство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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 кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: докази о испуњености услова (уз
пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија уверења
о држављанству Републике Србије, 3. потврду да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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 кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, издат по
објављивању конкурса; 4. доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни радовај доказ доставља само онај кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику; 5. биографија кандидата са

контакт подацима. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Доказ који се односи на физичку
и здравствену способност кандидата доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати су
дужни да попуне пријавни формулар (навести
радно место на које се конкурише) који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(htp://www.mpn.gov.rs) и да документацију која
доказује испуњеност услова конкурса, заједно
са одштампаним пријемним формуларом доставе школи са назнаком „За конкурсну комисију”.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
попуњеног пријавног формулара и пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном доментацијом у
прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу школе или донети лично
у просторије школе, радним даном од 8.00 до
13.00 часова.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник економске групе
предмета

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба: 1) да има одговарајуће високо образовање, стечено: а) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик, образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености
услова под 1) и 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће конкурсна комисија, у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријавни формулар и потребну
документацију треба послати на адресу школе или предати лично. Због достављања оба-
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вештења, одлука и позива за разговор неопходно је да кандидат у пријави наведе тачне
контакт податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 032/344-793.

ЈАГОДИНА
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

Наставник историје

на одређено време преко 60 дана, до
повратка са функције лица изабраног за
директора школе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019) и стечено једно од звања: професор историје, професор историје и географије,
дипломирани историчар, мастер историчар,
дипломирани историчар - мастер, мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене основне
академске студије историје; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву (пријавни формулар) потребно је да кандидат поднесе и следеће доказе: 1. доказ о одговарајућој врсти и
степену стручне спреме (оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању); кандидат који има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 2. потврду/
уверење (оверену фотокопију) високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеном стручном испиту (верена фотокопија); 3. потврду да није осуђиван (издаје СУП)
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена базусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике
Србије (оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); 5. доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Уз пријаву на конкурс приложити и 6. радну биографију. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду, а након
извршеног избора кандидата. Кандидати који
испуњавају услове и уђу у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Са кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата
Бесплатна публикација о запошљавању

психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, комисија за пријем обавиће разговор. Пријаве слати на горе наведену
адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Рок за пријаву: 15 дана од дана
објаве конкурса у публикацији „Послови”.

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/822-3214

Педагошки асистент

на одређено време, за школску 2020/2021.
годину, односно до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду као и посебне услове прописане члановима 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
др. закон 10/2019 и 6/2020). Кандидат треба да
има одговарајуће образовање IV степен стручне спреме и уводну обуку према Правилнику о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС”, бр. 87/19) да има
психичку физичку и здравствену способност за
рад са децом да није осу ђиван 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 злостављање малолетног лица или
родоскрвњење 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 ме ђународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да
за њега није у складу са законом утвр ђено дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања да је држављанин Републике Србије
да зна језик на ком се остварује образовно васпитни рад - српски, да зна ромски језик.
ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат
уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја треба да достави Уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге ро ђених (са холограмом) оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању за радно место педагошког
асистентаи сертификат о завршеном уводном
моделу (обуци) за педагошког асистента) оригинал или оверену фотокопију и оверену фотокопију уверења о познавању ромског језика,
доказ надлежне полицијске управе да није осу
ђиван 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, з апуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће 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 ме ђународним правом, без обзира на изрчену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом утвр ђено дискриминторно понашање, не старије од 6 месеци, доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно васпитни рад у школи (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на језику
на коме се остварује образовно васпитни рад
у школи) радну бигорафију осим за лица која
први пут заснивају радни однос. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о

раду. Докази о испуњености услова достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе, Комисија утвр ђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима и обвља разговор са кандидатима са листе. Комисија доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријава на конкурс је осам дана од
дана објављхивања конкурса. Пријаве слати на
горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”
или предати лично. У пријави обавезно назначити на које радно место се конкурише. ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара Школе путем телефона 035/223-214.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Конкурс објавити у публикацији „Послови”.

КИКИНДА
ОШ „АРАЊ ЈАНОШ”

24426 Трешњевац, Маршала Тита 62

Наставник математике

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), и то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012... 2/20): 1. професор математике,
2. дипломирани математичар, 3. дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, 4. дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 5. дипломирани математичар - информатичар, 6. професор математике
и рачунарства, 7. дипломирани математичар за
математику економије, 8. професор информатике - математике, 9. дипломирани математичар - астроном, 10. дипломирани математичар - примењена математика,11. дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 12. дипломирани информатичар, 13. мастер математичар, 14. мастер професор математике, 15.
мастер професор математике и физике, 16.
мастер професор математике и информатике,
17. мастер професор физике и математике, 18.
мастер професор информатике и математике,
19. дипломирани професор математике - мастер, 20. дипломирани математичар - мастер, 21.
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), 22.
дипломирани математичар - професор математике, 23. дипломирани математичар - теоријска математика, 24. дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), 25. професор хемије - математике,
26. професор географије - математике, 27. професор физике - математике, 28. професор биологије - математике, 29. професор математике
- теоријско усмерење, 30. професор математике
- теоријски смер, 31. дипломирани математичар
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и информатичар, 32. дипломирани математичар
- механичар, 33. мастер професор предметне
наставе; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба
да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике
и информатике; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
мађарски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању
језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик); у складу са чл. 141
став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више и високо образовање на
мађарском језику или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење - доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
са потребном документацијом предати лично у
школи или послати поштом на адресу: Основна школа „Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац,
Маршала Тита 62. Више информација на број:
024/4883-416 или на имејл-адресу: ajanos.isk@
gmail.com.

Наставник енглеског језика

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), и то: мора да има одговарајуће образовање за наставника основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012... 2/20): 1. професор, односно
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дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 2. дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; 3. мастер филолог (студијски програм или главни предмет, профил
енглески језик); 4. мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни
предмет, профил енглески језик); 5. дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); 6. мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна мађарски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми;
3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (мађарски језик); у складу са чланом 141
став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више и високо образовање на
мађарском језику или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење - доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
са потребном документацијом предати лично у
школи или послати поштом на адресу: Основна школа „Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац,
Маршала Тита 62. Више информација на број:
024/4883-416 или на имејл-адресу: ajanos.isk@
gmail.com.

Наставник српског језика као
нематерњег у првом циклусу
основног образовања
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), и то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правил-

ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012...2/20): 1. професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине; 2. професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама на мађарском, русинском или румунском
наставном језику, 3. дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер;
4. професор српског језика и књижевности;
5. професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком; 6. професор српске
књижевности и језика; 7. професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 8.
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; 9. дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; 10. професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 11. професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 12. професор
српскохрватског језика и опште лингвистике;
13. професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; 14. професор српскохрватског језика са источним и западним словенским
језицима; 15. професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност; 16. професор југословенске књижевности са страним језиком; 17. дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 18.
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; 19. професор разредне наставе, 20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика)), 21)
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика)); 22) мастер учитељ, 23)
дипломирани учитељ - мастер. Лица под тач.
19), 21) и 22) која су диплому стекла на језику
мањина треба да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског
оквира). Ниво знања Ц1 доказује се уверењем
о положеном одговарајућем испиту на неком од
учитељских/педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у
Републици Србији. Лица под тач. 3)-22) у обавези су да положе испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке праксе и
српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту)
за остале националне мањине. Кандидат треба
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна мађарски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
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ментацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (мађарски језик); у складу са чланом 141
став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више и високо образовање на
мађарском језику или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење - доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
са потребном документацијом предати лично у
школи или послати поштом на адресу: Основна школа „Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац,
Маршала Тита 62. Више информација на број:
024/4883-416 или на имејл-адресу: ajanos.isk@
gmail.com.

Наставник српског језика као
нематерњег
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), и то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012... 2/20): 1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне
мањине, 2) професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским
наставним језиком, 3) дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, 4) професор српског језика и књижевности, 5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 6) професор
српске књижевности и језика, 7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 8) дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, 9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 10) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 11)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски
језик, 12) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, 13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 14)
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима, 15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност,
16) професор југословенске књижевности са
страним језиком, 17) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, 18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
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19) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност), 20)
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са компаратистиком, Српска филологија:
српски језик и књижевност, Србистика. Лица
под тач. 3)-20) у обавези су да положе испите
из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика,
Методичке праксе и испит из српског језика у
контакту са мађарским/словачким језиком (за
мађарску и словачку националну мањину) или
Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине. Лица под тач. 3)-20) треба да
савладају обуку за наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и
васпитања - Центар за професионални развој
запослених у образовању. Кандидат треба и
да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна мађарски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (мађарски језик). У складу са чланом 141
став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више и високо образовање на
мађарском језику или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење - доставља изабрани
кандидат пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана

објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
са потребном документацијом предати лично у
школи или послати поштом на адресу: Основна школа „Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац,
Маршала Тита 62. Више информација на број:
024/4883-416 или на имејл-адресу: ajanos.isk@
gmail.com.

Наставник физичког васпитања

на мађарском наставном језику, са 75%
норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), и то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012... 2/20): 1. професор физичког васпитања, 2. професор физичке културе, 3. дипломирани педагог физичке културе, 4. професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, 5. професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, 6. професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут, 7. дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, 8. мастер професор физичког васпитања и спорта, 9.
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, 10. професор физичког васпитања
и спорта, 11. мастер физичког васпитања и
спорта, 12. професор спорта и физичког васпитања, 13. професор спорта и физичке културе,
14. мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Кандидат треба да има: психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
мађарски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (мађарски језик). У складу са чланом 141
став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) послове
наставника и стручног сарадника, осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло
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средње, више и високо образовање на мађарском језику или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско
уверење - доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом предати лично у школи или
послати поштом на адресу: Основна школа
„Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац, Маршала
Тита 62. Више информација на број: 024/4883416 или на имејл-адресу: ajanos.isk@gmail.com.

Школски психолог

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система обраовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: мора да има одговарајуће образовање за стручног сарадника
основне школе у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012... 2/20): 1. професор психологије, 2. дипломирани психолог - општи смер
или смер школске психологије, 3. дипломирани
школски психолог - педагог, 4. дипломирани
школско-клинички психолог, 5. дипломирани
психолог, 6. мастер психолог, 7. дипломирани
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из
развојно-педагошких предмета. Кандиат треба
да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна мађарски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције); 6) доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (мађарски језик). У складу са чланом 141
став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), послове наставника и стручног сарадника, осим за
ромски језик, може да обавља лице које је
стекло средње, више и високо образовање на
мађарском језику или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошкол-
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ске установе. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са ученицима лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати лично у школи
или послати поштом на адресу: Основна школа „Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац, Маршала
Тита 62. Више информација на број: 024/4883416 или на имејл-адресу: ajanos.isk@gmail.com.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020), и то: мора да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова: други, трећи или четврти степен стручне
спреме - електро, столарске, водоинсталатерске струке или друге струке; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод
из казнене евиденције). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
са потребном документацијом предати лично у
школи или послати поштом на адресу: Основна школа „Арањ Јанош”, 24426 Трешњевац,
Маршала Тита 62. Више информација на број:
024/4883-416 или ина мејл-адресу: ajanos.isk@
gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШИ БИСЕРИ”
24420 Кањижа, Карађорђева 30

Васпитач

на мађарском наставном језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, са или без
положеног стручног испита. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система васпитања и обазовања: а) да има више образовање - васпи-

тач (оверена копија дипломе); б) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије (уверење
о држављанству); д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад
(само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику).
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке б) доставља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса лично или
на адресу: Предшколска установа „Наши бисери”, 24420 Кањижа, Карађорђева 30, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Главни кувар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IVстепен стручне спреме; а)
средње стручно образовање - кувар (оверена копија дипломе); б) психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије (уверење
о држављанству); д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад
(само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику). Посебни услов:
познавање мађарског језика и писма.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачак
а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) доставља се
пре закључења уговора о раду. Провера посебног услова извршиће се за кандидате који уђу у
ужи избор. Уз пријавни формулар, који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или на адресу: Предшколска установа
„Наши бисери”, 24420 Кањижа, Карађорђева 30,
са назнаком „Пријава на конкурс”.

Чистачица

9 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, са или без
радног искуства. Кандидат треба да има: а)
основно образовање (оверена копија сведочан-
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ства); б) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије (уверење
о држављанству); д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад
(само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику).
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке б) доставља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, лично или
на адресу: Предшколска установа „Наши бисери”, 24420 Кањижа, Карађорђева 30, са назнаком: „Пријава на конкурс”.

Логопед
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; висока
стручна спрема, са или без положеног стручног
испита - лиценце. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона: а)
да има високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, у складу са Законом
- логопед (оверена копија дипломе); б) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
има држављанство Републике Србије (уверење
о држављанству); д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад
(само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику). Посебан услов:
познавање мађарског језика и писма.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) доставља се
пре закључења уговора о раду. Провера посебних услова извршиће се за кандидате који уђу у
ужи избор. Уз пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или на адресу: Предшколска установа
„Наши бисери”, 24420 Кањижа, Карађорђева 30,
са назнаком „Пријава на конкурс”.
Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„УГЉАРЕ”
Оглас објављен у публикацији „Послови” од
12.08.2020. године поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
1. Васпитач

за рад у Коретишту,
рад са мешовитом групом
З извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла васпитача може бити примљен кандидат
који испуњава услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања, поседовање одговарајућ образовања
прописаног чланом 39 став 1 тачка 1, 2, и 3
Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 101/ 2017,
113 /2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и
10/2019) и члана 1 Правилника о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара
и стручних сарадника у дечјем вртићу („Сл.
гласник PC - Просветни гласник” број 01/89).
Стручна спрема, односно потребно образовање, на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више
образовање.

2. Сарадник - медицинска сестра

за превентивну здравствену заштиту,
за рад у Коретишту
2 извршиоца
УСЛОВИ: радни однос ради обављања посла
медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
поседовање одговарајућег образовања прописаног чланом 45 став 1 тачка 4 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС”, бр.18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон,
95/2018 - др. закон и 10/2019) и члана 3. Правилника о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите
деце у предшколској установи („Службени гласник РС”, бр. 112/2017 од 15.12.2017. а ступио је
на снагу 23.12.2017). Стручна спрема, односно
потребно образовање. Средња стручна спрема одговарајуће здравствене струке IV степен,
општи или педијатријски смер, положен стручни испит.

4. Ноћни чувар - портир
за рад у Коретишту
3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла ноћног чувара портира може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Стручна спрема, односно потребно образовање: средње образовање трећи
или четврти степен стручне спреме; изузетно:
основно образовање.
ОСТАЛО: поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају и следеће услове, и то:
поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; извршена психолошка
процена способности за рад са децом, поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично 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 сакнцију, непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са Законом. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана, од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1. доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству не
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге
рођених, оверена копија), 2. оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 3. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испита за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која моrу засновани радни
однос без положеног одговарајуher испита),
4. доказ о неосуђиваности о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете науке и технолошког развоја а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве треба послати на адресу, Предшколска установа „Колибри”
Коретиште, 38252 Шилово или у управи код
секретара. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара Предшколске установе и преко телефона 065/533-6206. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом у националну
службу за запошљавање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА МАЈА”
Косовска Каменица - Велико Ропотово

1. Васпитач

3. Сервирка (праља)
за рад у Коретишту

за рад са мешовитом групом
3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
сервирке прање може бити примљен кандидат који испуњава услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања. Стручна спрема, односно потребно образовање: средње образовање трећи
или четврти степен стручне спреме; изузетно:
основно образовање.

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова васпитача може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
поседовање одговарајућег образовања прописаног чланом 39 став 1 тачка 1, 2 и 3 Закона
о предшколском васпитању и образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 26.08.2020. | Број 896–897 |
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др. закон 95/2018, др. закон и 10/2019) и члана
1 Правилника о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника
у дечјем вртићу („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” број 01/89). Стручна спрема односно потребно образовање, на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 2005. године;
а студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијамау
трајању од три године или више образовање.

2. Ноћни чувар - портир
3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова ноћног чувара - портира може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Стручна спрема, односно потребно образовање: средње образовање трећи
или четврти степен стручне спреме; изузетно:
основно образовање.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају и следеће услове, и
то: поседовање одговарајућег образовања;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом; извршена психолошка процена способности за рад са децом;
поседовање држављанства Републике Србије;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са Законом. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана, од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству не
старије од 6 месеци и извод из матичне књиге
рођених, оверена копија), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испита за лиценцу (осим за приправнике и
друга лица која могу заснивати радни однос без
положеног одговарајућег испита). Доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве треба послати на
адресу, Предшколска установа „Пчелица Маја”
Косовска Каменица-Велико Ропотово, 38267
Ранилуг или у управи код секретара. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара Предшколске установе и преко телефона 064/436-77-00. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом у националну службу за запошљавање.
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СРЕДЊА ШКОЛА

38227 Звечан, Нушићева 7
тел. 028/664-064

Наставник српског језика и
књижевности
Секретар школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020). Уз пријаву кандидати подносе: одштампан пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
потписану биографију и контакт телефон; оверену копију дипломе о стеченом образовању
(не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија не старија од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); уверење
да против лица није покренута истрага (не старије од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу
се у оригиналу или овереној копији. Рок поднишења пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659
e mail: office@ssbatocina.edu.rs

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе може
да буде лице које испуњава услове прописане
чланом 122 став 5, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 108/2015) и то: 1) да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140. став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања стечено за наставника ове врсте
школе и подручја рада Гимназија, Трговина
угоститељство и туризам, Економија, право и
администрација и Машинство и обрада метала,
за педагога и психолога и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1.1), студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 1. 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; лице из става I тачка 1
подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2. на основним студијама од најмање четири године, по прописи-

ма који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има дозволу за рад
за наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценцу); да има завршену обуку и положен
испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора установе дужан је да га положи у року од две године од ступања на дужност); да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик, као језик на коме
се изводи образовно васпитни рад у школи;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обрира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
против кога није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
наведена кривична дела. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може
да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптуженог предлога - за кривична дела
из члана 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријаву кандидат треба да приложи:
кратак преглед кретања у служби са биографским подацима; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал
или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију положеног испита
за директора установе (уколико кандидат није
полагао овај испит, пријава која не садржи
ово уверење неће бити сматрана непотпуном);
потврду/уверење да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену копију потврде/
уверења Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван за кривична дела, односно
да није утврђено дискриминаторно понашање
у смислу члана 139 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) - не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену копију потврде/уверења
надлежног привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности- не старије од 6
месеци; оригинал или оверену копију потврде/
уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривича дела из
члана 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
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РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) - не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених са холограмом; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом
раду (извештај просветног саветника), уколико га поседује; уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе образовања и васпитања, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; оквирни план
рада за време мандата. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, прибавља се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Диплома о стеченом образовању уколико је издата на српском језику, уједно је и
доказ о познавању српског језика као језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. У супротном, потребно је доставити доказ о
познавању српског језика (оригинал или оверена фотокопија уверења да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „ Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс доставити лично, или путем поште
на адресу: Средња школа „Никола Тесла” 34227
Баточина, ул. Краља Милана Обреновића бр.
2 са назнаком „Конкурс за избор директора”. Додатне информације могу се добити код
секретара школе на телефон број 034/6841-659.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ - ШПАНАЦ”
34000 Крагујевац, 9 маја 110 б
тел. 034/203-842

Сервирка

за 75% радног времена
УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, и
10/2019) потребно је да лице има: одговарајуће образовање другог степена - које се
стиче стручним оспособљавањем, у трајању до
једне године, образовањем за рад до две године, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120-360 сати обуке. Услов за
стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1
НОКС-а; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примања и давања мита, за
кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела коју
издаје полицијска управа (оригинал); извод из
матичне књиге рођених (оригинал); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци);
очитану или фотокопију личне карте. Кандидати обавезно попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Бесплатна публикација о запошљавању

Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампан формулар потребну
документацију достављају лично или на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здрравствену способност за рад са децом.
Пријаве се подносе лично или путем поште (са
повратницом), на адресу ОШ „Драгиша Луковић - Шпанац”, ул. 9 маја 110 б, Крагујевац, са
назнаком „За конкурс - сервирка”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити
код в.д. директора школе и секретара школе, и
преко телефона 034/203-842.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
34227 Баточина, Краља Петра I број 73
тел. 034/6842-324

Референт за финансијскорачуноводствене послове
- благајник

не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
доказ да кандидат зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом, са назнаком „За
конкурс”, на горе наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” сваког радног дана, у периоду
од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ИСКРИЦА”
34000 Крагујевац,
Драгољуба Миловановића Бене 11

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач
приправник

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020): има одговарајуће средње
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидати за пријем, поред општих
услова, треба да испуњавају услове прописане
чланом 24 Закона о раду и члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Кандидати морају да имају физичку и здравстену способност за рад са децом, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
насиља у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица, родоскрнуће, дела против човечности и
других добара заштићених међународним правом, да им није изречена мера затворске казне
од најмање 3 месеца, да имају држављанство
РС. Кандидати уз молбу за пријем достављају
сведочанство о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, извод из држављанства,
потврду о неосуђиваности. Комисија за пријем
разматраће само благовремено достављене
захтеве. Кандидати за пријем документацијју
достављају на адресу ПУ „Искрица”, Драгољуба Миловановића Бене 11, 8 дана од дана
објављивања огласа.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154 став 2 закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020).
Уз одштампани пријавни формулар кандидати
достављају установи потребну документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 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 кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал и не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал и

Наставник куварства
са практичном наставом

ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ТОЗА ДРАГОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 25
тел. 034/6333-237

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17
- Одлука УС и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), односно
да: 1) има одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18), куварство са практичном наставом: (1) виши стручни
радник технологије куварства; (2) гастролог;
(3) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство; (4) виши
стручни радник у угоститељству, смер кулинар26.08.2020. | Број 896–897 |

51

Наука и образовање

ство; (5) виши угоститељ; (6) виши угоститељ
- гастролог; (7) виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; (8) комерцијалист
угоститељства; (9) менаџер хотелијерства, смер
гастрономија; (10) менаџер хотелијерства, смер
гастрологија; (11) менаџер у гастрономији; (12)
струковни менаџер гастрономије; (13) струковни менаџер гастрономије из области менаџмента и бизниса; (14) струковни економиста за
туризам и угоститељство; (15) струковни економиста на студијском програму - туризам и
угоститељство; (16) економиста за туризам
и угоститељство; (17) дипломирани менаџер
гастрономије; (18) дипломирани менаџер гастрономија; (19) дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на основним академским
студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета; (20) виши стручни радник
организатор пословања у угоститељству - одсек
кулинарство; (21) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији; (22)
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; (23) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су
на основним академским студијама изучавани
наставни садржаји из области предмета. Лице
које се пријави на конкурс мора имати претходно стечено средње образовање за образовни
профил: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техничар. Кандидат треба
и да: 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или давање
мита, за кривича 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи, и то: 1) доказ о одговарајућем образовању
(диплому); 2) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или давање мита, за кривича 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 - 3) уверење из
МУП-а не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге рођених - са холограмом; 5) уверење
о држављанству Републике Србије - не старије
од 6 месеци; 6) доказ о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајућевисокош-

52

| Број 896–897 | 26.08.2020.

колске установе); доказ о испуњености услова
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) кандидат прилаже пре закључења
уговора о раду. Докази који се прилажу морају
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија
формирана одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности (у
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, о
чему ће кандидати бити накнадно обавештени.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве се подносе
непосредно у секретаријату школе или препорученом поштом на адресу: ТУШ „Тоза Драговић”, Саве Ковачевића 25, 34000 Крагујевац, са
назнаком „Пријава на конкурс”. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 034/6333-237.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево бб
тел. 036/821-211

Наставник немачког језика
за 55,55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 ССС. Кандидат поред општих
услова предвиђених Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима:
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 27/2018, 10/2019). Степен и врста образовања морају бити у складу са чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 2/17, 11/2017). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са европским
системом преноса бодова. Наставник који је
у току студија положио испит из педагогије и
психологије илиположио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема образовање из члана 142 ст. 1
овог закона, обавезан је да га стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу. Кандидат треба да има држављанство
Републике Србије (уверење о држављанству
у оригиналу или овереној копији); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључењауговора о раду са изабра-

ним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе 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; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитнирад - српски језик.Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошко гразвоја, а који се налази у делу „Ново на
сајту”, а потребну документацију за једно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен
препис (копију) дипломе о завршеном образовању; Оригинал или оверену фотокопију доказа
да кандидат има образовање из психолошких
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (напомена: за кандидате који поседују наведени доказ), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци - оригинал или оверена копија).
доказ да кандидат није осуђиван за напред
наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе. доказ да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско уверење,
којим се потврђује да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ
„Ђура Јакшић” 36340 Конарево бб. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се
секретаријату школе на телефон 036/821-211.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за рад у
издвојеним одељењима школе у Доњем
Ступњу и Трнавцима
2 извршиоца
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарад-
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ника у основној школи; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на
адресу: ул. Крушевачка бр. 16, 37230 Александровац. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
037/3552-353.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА”
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: У складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др.
Закои, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/132/16, 10/16 и 11/16); да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријавни формулар који се попуњава
на званичној интернет страници Министарства
просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи оригинал или оверену копију: дипломе о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење из казнене евиденције; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије
и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу.Кандидат који нема образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да је наставник који је у току студија
положио испите из педагогије или психологије
или је положио стручни испит односно испит
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за лиценцу, има образовање из психолошких,
педагошких и медотичких дисциплина; кратку
биографију. Доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Крушевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на горенаведену адреси
лично или поштом.

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ
КОРЧАГИН”
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

1) Наставник физике

за рад у матичној школи и у подручном
одељењу у Каонику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 2/2020) или Правилника о степену
и врсти образовања наставника који изводе
образовно васпитни рад из изборних предмета
у основној школии („Службени гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 2/17 и
11/2017); члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове
за пријем у радни однос, односно да у радни
однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе 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, 4) има држављанство
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 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 става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано
је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) 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
предмета, 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциолинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и

одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по приписима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Чланом 142
став 1) Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова. Чланом
142 став 2) Закона о основама система образовања и васпитања образовање из става 1 овог
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС -Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школии („Службени
гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
10/16, 2/17 и 11/2017), прописани су степен и
врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радним
местима: наставник физике: 1) професор физике, 2) дипломирани физичар, 3) професор физике и хемије, 4) дипломирани педагог за физику
и хемију, 5) професор физике и основе технике, 6) дипломирани педагог за физику и основе
технике 7) професор физике и математике, 8)
дипломирани астрофизичар, 9) дипломирани
физичар за примењену физику и информтику, 10) професор физике и хемије за основну
школу, 11) професор физике и основа технике
за основну школу, 12) дипломирани физичар
за примењену физику, 13) професор физике
за средњу школу, 14) дипломирани физичар
истраживач, 15) дипломирани професор физике и хемије за основну школу, 16) дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу, 17) дипломирани физићар за општу
физику, 18) дипломирани физичар за теоријску
и експерименталну физику, 19) дипломирани
педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, 20) дипломирани астроном смер - астрофизика, 21) професор физике - информатике,
22) дипломирани физичар - мадицинска физика, 23) дипломирани професор физике - мастер,
24) дипломирани физичар - мастер, 25) мастер физичар 26) мастер професор физике, 27)
мастер професор физике и хемије, 28) мастер
професор физике и информатике, 29) дипломирани физичар - мастер физике-метерологије,
30) дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, 31) дипломирани физичар - мастер
медицинске физике, 32) дипломирани професор
физичке - хемије мастер, 33) дипломирани професор физике - информатике, 34) дипломирани
физичар - теоријска и експериментална физика
- мастер 35) дипломирани физичар - примењена
и компјутерска физика- мастер 36) дипломирани физичар -примењена физика и информатика - мастер 37) дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу
- мастер 38) дипломирани физичар -професор
физике и хемије за основну школу - мастер
39) мастер професор математике и физике 40)
дипломирани физичар - информатичар 41) мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дпломирани мастер треба да имају завршене основне
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академске студије на студијским програмима из
области физике.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који је објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи. Кандидат уз пријаву треба да
достави школи: доказ да поседује одговарајуће
образовање (оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеном високом образовању,
кандидати за звањем мастер и диплому односно уверење о завршеним основним академским
студијама - да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање (уверење Министарства унутрашњих
послова - надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван), доказ да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе кандидати који нису стекли образовање на српском
језику). Напомена: доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Након
истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да
кандидатима врати конкурсну документацију. У
складу са чланом 155 став 1 и 2, а у вези са
чланом 154 став 2) Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор,
а о датуму и времену разговора биће обавештени на контакт телефон који су навели у својој
пријави. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о радном месту за које кандидат конкурише и податке о кандидату (име, презиме,
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске
поште, ако је кандидат поседује). Пријаве достављати лично или поштом на наведену адресу
у затвореним ковертама са назнаком „За конкурсну комисију”. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор (односи се на наставно особље),
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

1. Наставник разредне наставе

на одређено време (часови директора
школе у првом мандату)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање. Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); Психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, накнадно - пре закључења уговора, потврда 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 кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; из казнене
евиденције при надлежној полицијској управи
МУП-а не старије од шест месеци; уверење о
држављанству; знање српског језика. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и
10/19) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Кандидати
подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених и извод
из казнене евиденције при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од шест месеци);
доказ надлежног суда да се да се против кандидата не води поступак не старији од шест месеци, као и да зна српски језик. Пре закључења
уговора о раду подносе и доказ о испуњености
услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се
подносе поштом или лично на наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/711-842

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица
која испуњавају услове прописане чланом 122,
чланом 123 став 14 и 15, чланом 139 и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 108/2015): 1. да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 тач. 1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон и
10/2019 и 6/2020): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно струч-

не области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог
члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3.
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, 6. да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 7. да је савладало обуку и да има положен испит за директора установе, 8. да има дозволу за рад (положен стручни испит-лиценца), за наставника,
педагога или психолога. Уколико се на конкурс
пријављује лице које је предходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.Кандидат
је дужан да уз попуњен пријавни формулар који
се преузима са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, на конкурс доставити: овер препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење
не старије од шест месеци; оригинал или оверену коију уверења основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога-за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита и друга
кривична дела против службене дужности, 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, са датумом издавања
не старијим од дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију уверење вишег суда
да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није предходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскнављење,
за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене
дужности, 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, са датумом
издавања не старијим од дана објављивања
огласа; оригинал или оверену копију уверрења
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности, са датум издавања не старијим од
дана објављивања огласа; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
са датумом издавања не старијим од дана
објављивања огласа; уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије од шест несеци); извод из
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матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију са холограмом); доказ да зна српски
језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања на српском језику, сматра се да је достављањем доказа
о образовању, доставио и доказ да зна српски
језик); доказ о најмање осам година рада у
области образовања и васпитања - оригинал
потврду; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; оверен препис или
оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену фотокоију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата, уколико је надзор
вршен (извештај просветног саветник); уколико
се на конкурс пријави лице које је предходно
обављало дужност директора установе дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију; радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора. Документација
без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат
биће дужан, да у законском року, положен
наведени испит у складу са чланом 122.Закона
о основама система образовања и васпитања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа
(суда, органа општинске-градске управе, јавног
бележника). Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа.
Министар врши избор директора у року од 30
дана од дана пријема документације који му је
доставио Школски одбор и доноси решење о
његовом именовању о чему школа обавештава
лица која су се пријавила на конкурс.Пријаве
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом са назнаком „Пријава на
конкурс за избор директора” на горе наведену
адресу или донети лично на адресу код секретара школе.

СРЕДЊА ПОСЛОВНО МЕНАЏЕРСКА
ШКОЛА
37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 065/561-4246, 063/219-795
e-mail: info@efcskola.edu.rs

1. Наставник економске групе
предмета
за 10% радног времена

2. Наставник српског језика и
књижевности
за 10% радног времена

3. Наставник енглеског језика
за 10% радног времена

4. Наставник руског језика
за 10% радног времена

5. Наставник француског језика
за 10% радног времена

6. Наставник италијанског језика
за 10% радног времена

7. Наставник немачког језика
за 10% радног времена

8. Наставник географије - историје
за 10% радног времена

9. Наставник социологије
за 10% радног времена
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10. Наставник биологије - екологије
за 10% радног времена

11. Наставник математике информатике
за 10% радног времена

12. Наставник хемије - физике
за 10% радног времена

13. Наставник правне групе
предмета (за 20% радног времена),
на пословима секретара школе (за
30% радног времена)
14. Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена

УСЛОВИ: општи услови: услови предвиђени
чланом 24 став 1, чланом 26 став 1, чланом
39 и чланом 41 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13). Посебни
услови: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
које уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, високо образовање
на високим студијама у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године,
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне студије), на студијама у
трајању од 3 године или више образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, помоћника наставника и стручних сарадника у стручним школама („Сл. гласник РС”,
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001,
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013
79/2017), образовање из педагошких, психолошких и методолошких дисциплина стечено
на високој установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, положен стручни
испит за наставника (лиценца), држављанство
Републике Србије, познавање језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад (да је кандидат слушао наставу на основним и специјалистичким, односно мастер студијама на језику на
ком се одвија настава), да психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да испуњава остале одредбе дате
чланом 8, чланом 120 и чланом 121 Закона о
систему образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 79/17). Поред
општих и посебних услова, кандидати морају да
испуњавају и следеће услове: да имају искуство
у образовној установи на предметима за које
конкуришу за пријем у радни однос у трајању
од најмање непрекидно 2 школске године
након стеченог одговарајућег образовања, да
се бавио разредним старешинством, да је у радном односу у другој установи на најмање 70%
од пуног радног времена на предметима за које
конкурише, да има познавање рада на рачунару
најмање Windows 8, најмање 3 стручна саветовања на теме прилагођена образовно-васпитној делатности, да је елоквентна, амбициозна,
тимски настројена, политички непристрасна. Уз
пријаву на конкурс доставити: сажету биографију са фотографоијом, оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми (А4 формат), Уверење о држављанству не старије од 6 месеци
(у другој фази избора кандидата), Сагласност
образовне установе у којој је кандидат запослен за обављање послова у другој образовној
установи, лекарско уверење о здравственој
способности (друга фаза), доказ о неосуђиваности из полицијске управе, доказ о парентал-

ној способности од стране Службе за социјалну
заштиту (друга фаза). Пријаве слати или доставити на адресу Школе са назнаком „Конкурс за
радни однос” или на електронску адресу info@
efcskola.edu.rs. Рок за пријаву је 15.09.2020.
године. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Све додатне информације
и обавештења се могу добити у просторијама
школе или на један од телефона радним данима од 12.00 до 14.00 сати. Особе за контакт:
Митар Лутовац, 065/561-4246 и Бојана Лутовац
- 063/219-795.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Педагог школе

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник” бр. 88/17, 10/19 и 6/20), кандидат треба да има образовање 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 групу предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3) ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да
зна српки језик.
ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом;
попуњени пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); уверење о неосуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима или општинама у којим
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основном суду, судским јединицама). Као доказ могу се приложити
и фотокопије докумената која су оверена пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт адресе
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које су навели у својим пријавама. Разговор са
кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ
„Светозар Марковић” у Лесковцу, ул. Лесковачког Одреда број 6, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона или мејл адресе, које су
навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији овереној у
општини, суду или код јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије. Овај
оглас се објављује у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок
за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима о
испуњености услова слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Педагошки асистент

за рад са ученицима ромске
националности, на одређено време, за
школску 2020/2021. годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању и савладан програм
обуке за педагошког асистента, а уколико нема
савладан програм обуке дужан је да достави
доказ о савладаном одговарајућем програму
обуке у року од шест месеци од дана пријема
у радни однос, у складу Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/2019 и 106/20); да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лца или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: докази о испуњавању услова:
попуњени пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; радна биографија/CV; оригинал
или оверена фотокопија дипломе (сведочанства) којом се потврђује стручна спрема; доказ
о савладаном програму обуке за педагошког
асистента; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу са холограмом); оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (обавезно за
кандидате који нису одговарајуће образовање
стекли на тим језицима). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
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које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Светозар Марковић” у Лесковцу, ул. Лесковачког oдреда број 6, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона или мејл адресе, које су
навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или фотокопији неће бити
разматране од стране конкурсне комисије. Рок
за подношење пријаве је осам дана од дана
објављивања огласа у публикцији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова слати
на адресу школе. Конкурс за пријем у радни
однос спороводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем/одлуком. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Педагошки асистент

за рад са ученицима ромске
националности, на одређено време,
за школску 2020/2021. годину, односно
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању и савладан програм
обуке за педагошког асистента, а уколико нема
савладан програм обуке дужан је да достави
доказ о савладаном одговарајућем програму
обуке у року од шест месеци од дана пријема
у радни однос, у складу Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/2019 и 106/20); да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лца или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова:
попуњени пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; радна биографија/CV; оригинал
или оверена фотокопија дипломе (сведочанства) којом се потврђује стручна спрема; доказ
о савладаном програму обуке за педагошког
асистента; оригинал или оверена фотокопија

извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу са холограмом); оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (обавезно за
кандидате који нису одговарајуће образовање
стекли на тим језицима). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Бранко Радичевић” у ул. Вука Караџића
број 1, Брестовац, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона или мејл адресе, које су
навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији неће
бити разматране од стране конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве је осам дана
од дана објављивања огласа у листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати на адресу школе. Контакт телефон:
016/782-206. Конкурс за пријем у радни однос
спороводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем/одлуком.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима.

ЛОЗНИЦ А
ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
15321 Радаљ
тел. 015/7462-085

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018,10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора
установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15), и то: да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 тачка 1) и 2) и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 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 предмета;
2. студије другог степена из научне, односно
стручне области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
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године; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (да испуњава услове за наставника ове школе, педагога или психолога); да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу или стручни испит);
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
је кандидат прошао обуку и положио испит за
директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања и чл. 7 Правилника о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу
са законом; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора не може да буде лице које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да предност за избор директора има
кандидат који је стекао нека од звања према прописима из образовања; да кандидат за
директора не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да
је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом. Правилником је такође прописано да предност за избор
директора има кандидат који је стекао неко од
звања према прописима из области образовања
(кандидат који је стакао нека од звања у процесу напредовања у току рада може да прилажи и доказ о томе, овај доказ није обавезан).
Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе.
Уз одштампан и попуњен пријавни формулар
преузет са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6
месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење полицијске управе да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривичБесплатна публикација о запошљавању

на дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); уверење Привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење Основног суда да против кандидата у
току избора није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене
дужности, 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 (оригинал
или оверена фотокопија, издато након објављивања конкурса); доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је надзор вршен, а уколико се
на конкурс пријави кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе, дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(оригинал или оверену фотокопију извештаја);
биографију са кратким прегледом кретања у
служби, са предлогом програма рада директора школе (необавезно), друге доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директора
школе именује министар на период од четири
године. Поступак за избор директора спроводи комисија за избор директора, именована од
стране Школског одбора. Рок за за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс, са потребном документацијом подноси
се школи поштом, препорученом пошиљком,
у затвореној коверти, на адресу: ОШ „Стеван
Филиповић”, 15321 Радаљ, са назнаком: „Конкурс за директора школе” или се предаје лично,
код секретара школе, радним даном од 10 до
13 часова. Ближе информације о конкурсу се
могу добити код секретара школе и преко тел.
015/7462-085, радним даном од 8 до 13 часова.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЛОЗНИЦА
15300 Лозница
Трг Јована Цвијића 4

Наставник историје

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ бодова у дипломи за лица
која су студије уписала почев од 10.09.2005.
године): професор историје, дипломирани
историчар, професор историје - географије,
дипломирани историчар - мастер, мастер историчар; напомена: лица из претходног става која

су стекла акадмско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
историје; 2. знање српског језика као језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; 3.
да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4. да су
држављани Републике Србије; 5. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утрђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и ручно га попуњавају) кандидат
је обавезан да достави и: оверену фотокопију
дипломе или оверену фотокопију уверења о
дипломирању (уверење не може бити старије
од 6 месеци) - кандидати који су студије уписали почев од 10.05.2005. године достављају оверене фотокопије диплома или оверене фотокопије уверења о дипломирању не старије од
6 месеци и за основне академске (или струковне
студије) и за мастер (специјалистичке студије)
студије; извод из матичне књиге рођених (не
може фотокопија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, не може фотокопија);
оригинал уверење надлежног суда да није под
истрагом и да се против њега не води кривични
поступак (уверење се добија у надлежном суду
и није основ за утврђивање испуњености услова за заснивање радног односа већ је додатни
фактор који утиче на одлуку о избору), оригинал уверење надлежног СУП-а да није осуђиван за горе побројана кривична дела, радну
биографију, осим за лица која први пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се
на проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима у надлежну службу за
послове запошљавања, а о датуму и времену
провере психофизичких способности биће обавештени од стране школе. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве слати
поштом на адресу: Средња економска школа,
Трг Јована Цвијића 4, 15300 Лозница, са назнаком: „Пријава на конкурс” или предати непосредно у канцеларији секретара школе или у
служби рачуноводстава, у периоду од 10.00
до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
Велика Река
тел. 015/7464-114
e-mail: osnikolateslavreka@gmail.com

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме. Кандидат, поред општих услова предвиђених Законом
о раду, треба да испуњава и услове из члана
132. и 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и сручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Кандидат треба:
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1. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 2. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство Републике Србије; 4. да зна језик на којем
остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на
конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампан, заједно са потребном документацијом о испуњености услова достављају школи.
Уз пријавни формулар и кратку биографију кандидати подносе и одговарајућу документцију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, дипломирани правник, мастер права (оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, кандидати који су завршили
основне студије од најмање четири године по
прописима који су уређивали виоко образовање
до 10. септембра 2005. године); или оверену
фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама првог степена и дипломе о
завршеним студијама другог степена -за кандидате који су завршили студије по прописима који
су уређивали високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године); оригинал или оверена
фотокопија потврде-уверења одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за горенаведена кривична дела; кандидат који није стекао
образовање на српском језику доставља доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор школе. За кандидате који уђу у ужи
избор обавезна је претходна психолошка процна способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Сва
документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријава на конкурс треба
да садржи актуелни број фиксног или мобилног
телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријаве са доказима о испуњеним условима конкурса се достављају лично или на адресу: Основна
школа „Никола Тесла” - Велика Река, бб, Велика
Река 15322, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити телефоном на број 015/7464-114. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, а потом са кандидатима са листе обавља
разговор. Разговор се заказује телефонским
путем, после чега се кандидату шаље писмени
позив електронском поштом или препорученом
пошиљком. После обављеног разговора конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.Додатне информације
могу се добити од директора школе, телефоном:
015/7464-114 или на путем електронске поште:
osnikolateslavreka@gmail.com
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

Крупањ, Мачков камен 5
тел./факс: 015/581-260
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: средње образовање, медицинска школа, медицинска сестра - васпитач, да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, да зна српски језик и језик на
којем остварује образовни-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми,
оверена фотокопија уверења о држављанству,
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених/венчаних, лекарско уверење (изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о раду), оверена фотокопија уверења да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмањетри
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не могу бити
старија о д 6 месеци. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место медицинске сестре - васпитача на одређено време”,
Предшколска установа „Наша радост” Крупањ,
Мачков камен бр. 5.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
Крупањ, Мачков камен 5
тел./факс: 015/581-260
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com

Васпитач

11 извршилаца
УСЛОВИ: послове васпитача може обављати лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који
су уређивали високо образовање упериоду
од 10. септембра 2005. године до 7. октобра
2017. године; или 2) на основним студијама и
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; или 3) на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или одговарајуће више образовање.
Кандидат мора да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019). Уз

пријаву поднети: фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; уверењеда кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о положеном испиту за лиценцу
- лиценца (оверена копија) и попуњен пријавни формулар. Доказ да кандидат има психичке,
физичке и здравствене способности прибавља
се пре закључења уговора о раду. Фотокопије
докумената морају бити оверене, а документација не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горе наведену адресу Предшколска установа „Наша радост” Крупањ, Мачков
камен бр. 5 са назнаком” За конкурс”.

НИШ
ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник гитаре
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту
образовања наставника у основној музичкој школи у складу са чл. 2 ст. 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19 и
1/20). Остали услови: општи услови за рад из
Закона о раду; услови из члана 139 и чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона
о основама система образовања и васпитања).
Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на
конкурс са биографијом, достављају: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању,
уколико диплома још није издата и уверење
високошколске установе о положеним испитима (чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања); извод из матичне књиге
рођених, прибављен после 27.03.2009. године
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад (доказ о томе се доставља само уколико
образовање није стечено на српском језику);
уверење Полицијске управе да кандидати нису
осуђивани за кривична дела наведена у чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Изабрани кандидати пре закључења уговора о раду достављају
лекарско уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар
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Наука и образовање

на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, који
се одштампан доставља установи, заједно са
потребном документацијом. Документа се предају у оригиналу или у овереној фотокопији,
путем поште или лично у просторијама секретаријата школе. Рок за пријаву на конкурс је
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 018/800-748.
Кандидати који буду позвани од стране школе
су дужни да приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа
филијала Националне службе за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт
телефон како би били обавештени о поступку
провере психофизичких способности. Пријаве
кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцент
или ванредни професор
за ужу научну област
Машинске конструкције
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом 24
став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8
Закона о високом образовању, чланом 165 став
6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 8/2017) и члановима
25, 26, 27 и 28. Ближих критеријума за избор
у звања наставника („Гласник Универзитета у
Нишу”, 3/2017). Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност
одржавања приступног предавања, када је
оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7 Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу”, 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су
у обавези да факултету доставе документацију
којом доказују да испуњавају услове из овог
конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњености услова за избор у звање
наставника који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs); уверење
надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за
кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса;
фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата.
Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова прописаних
чл. 24-29. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05... 95/18 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане члановимам
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17...
6/20), односно члановима 17. и 20. Правилника
о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Радоје Домановић” у Нишу, и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
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; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
коме остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наведених услова саставни су
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора
о раду. У смислу услова који се тичу образовања кандидата, чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је следеће: наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012... 8/2020) у члану 3 став 1. тачка
3. подтачка 3) прописани су степен и врста
образовања које кандидати морају да поседују, на следећи начин: наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: страни језик, немачки језик:
професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,

науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе
одговарајућу документацију којом се доказује
испуњеност наведених прописаних услова, и
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су завршили студије другог степена достављају и диплому са основних
академских студија); извод из матичне књиге
рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); уверење о неосуђиваности
које издаје МУП (не старије од 30 дана); личну
биографију са основним подацима о кандидату (CV). Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о кандидату (име и презиме,
адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште, ако
је кандидат поседује). Сви докази прилажу се у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве
на конкурс могу се поднети у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са
неовереним фотокопијама, неће бити узете у
разматрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно место а чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и
времену разговора бити обавештени на адресу, мејл адресу, односно број контакт телефона који су навели у својим пријавама. Пријаве са доказима о испуњености услова предати
непосредно у секретаријату школе или послати
на горенаведену адресу. Пријаве се предају у
затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за
пријем у радни однос на неодређено време наставник немачког језика”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази биће одбачене закључком конкурсне комисије. Информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 018/254-066.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова прописаних
чл. 24-29. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05... 95/18 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове прописане члановимам 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017...
6/2020), односно члановима 17. и 27. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Радоје Домановић” у Нишу, и то ако:
има одговарајуће образовање; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
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санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености наведених
услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља пре
закључења уговора о раду. У смислу услова
који се односи на образовање кандидата, чланом 27. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Радоје Домановић” у
Нишу прописано је да се за обављање послова радног места чистачице радни однос може
засновати са лицем које има први степен стручне спреме, односно завршену основну школу. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни
да приложе одговарајућу документацију којом
се доказује испуњеност наведених прописаних
услова, и то: сведочанство, односно уверење
о стеченом одговарајућем образовању; извод
из матичне књиге рођених (на прописаном
обрасцу са холограмом); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); уверење о
неосуђиваности које издаје МУП (не старије
од 30 дана); личну биографију са основним
подацима о кандидату (CV). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на
конкурс обавезно садржи податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Пријаве на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама,
неће бити узете у разматрање. Кандидати који
испуњавају услове за оглашено радно место а
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе, с тим што ће кандидати о
датуму и времену разговора бити обавештени
на адресу, мејл адресу, односно број контакт
телефона који су навели у својим пријавама.
Пријаве са доказима о испуњености услова
предати непосредно у секретаријату школе
или послати на горенаведену адресу. Пријаве
се предају у затвореној коверти са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време-чистачица”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене закључком конкурсне комисије. Информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 018/254-066.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалис-
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тичке академске студије или мастер струковне
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије, студијама у трајању од три године или
више образовање; да има психичку, 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 документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV; оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми; оверена фотокопија
додатка дипломи; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; лекарско уверење (изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду);
оригинал или оверена фотокопија уверења да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе 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 (уверење полицијске управе
из казнене евиденције МУП-а и из надлежног
суда). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс за радно
место васпитач”.

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог на рад
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године или на студијама првог степена основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије, студијама у трајању од три године или
више образовање; да има психичку, 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 документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV; оверена фотокопија дипломе о
стеченој стручној спреми; оверена фотокопија
додатка дипломи; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; лекарско уверење (изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду);
оригинал или оверена фотокопија уверења да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безус-

ловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 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 (уверење полицијске управе
из казнене евиденције МУП-а и из надлежног
суда). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс за радно
место васпитач на одређено време”.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: средње образовање, медицинска
школа, медицинска сестра-васпитач; да има
психичку, 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
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV; оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; лекарско уверење
(изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду); оригинал или оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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 (уверење полицијске управе из казнене евиденције МУП-а и
из надлежног суда). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс
за радно место медицинска сестра-васпитач”.

Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: средње образовање, III степен стручне спреме, кв кувар; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; 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 документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација:
CV; оверена фотокопија дипломе о стеченој
стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; лекарско уверење (изабрани канди-
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дат доставља пре закључења уговора о раду);
оригинал или оверена фотокопија уверења да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе 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 (уверење полицијске управе
из казнене евиденције МУП-а и из надлежног
суда). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком; „Пријава на конкурс за радно
место кувар”.

Кројач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: средње образовање, текстилна школа,
III степен-кв радник или основно образовање
са радним искуством на пословима кројача
у трајању од 1 године стечено до 08.09.2017.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 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 документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV; оверена
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми
или оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи са потврдом о радном
искуству на пословима кројача у трајању од 1
године стечено до 08.09.2017. године; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; лекарско уверење
(изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду); оригинал или оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе 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 (уверење полицијске управе из казнене евиденције МУП-а и
из надлежног суда). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс
за радно место кројач”.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: основно образовање; радно искуство:
1 година; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовни-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници МинистарБесплатна публикација о запошљавању

ста просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: CV; оверена
фотокопија сведочанства о завршеној основној
школи; потврда о радном искуству на пословима сервирке у трајању од 1 године; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; лекарско уверење
(изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду); оригинал или оверена фотокопија уверења да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење полицијске управе из казнене евиденције МУП-а и
из надлежног суда). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „Пријава на конкурс
за радно место сервирка”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (стечено високо образовање, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири година по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; знање
српског језика. Кандидати подносе одштампани и попуњен пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу документацију:
кратку биографију; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверену копију); извод из
матичне књиге рођених, са холограмом (оригинал или оверену копију); уверење о неосуђиваности; лекарско уверење (доставља изабрани кандидат приликом потписивања уговора о
раду). Рок за подношења пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи
конкурсна комисија. Кандидати који буду иза-

брани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавања. Комисија након пријема резултата психолошке процене кандидата, обавља разговор са
кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним
и попуњеним формуларом и са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Сва
потребна обавештења могу се добити на број
телефона секретара школе: 018/4151-422.

ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме, може
бити примљен кандидат који испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговорајуће образовање, средње стручно образовање: четврти степен стручне спреме; да има
држављанство РС; да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено
дискриминатнорно понашање; да зна српски
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати су
дужни да приложе одговарајућу документацију
којом доказују испуњеност прописаних услова,
и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверену
фотокопију); уверење о неосуђиваности (не
старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); доказ о знању
српског језика подносе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику. Рок
за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 154 став
5. Закона о основама система образовања и
васпитања, школа ће минимум личних података кандидата уступити Националној служби за
запошљавање-Филијала Ниш ради психолошке процене способности за рад са ученицима,
јер је иста услов за заснивање радног односа.
Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком: „За конкурсну комисију”. Лице задужено
да давање обавештења о конкурсу је Живковић
Верица, секретар школе, бр. тел. 018/550-884.
26.08.2020. | Број 896–897 |
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Конкурс објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови”, поништава се за радно место:
наставник немачког језика са 66, 66% радног
времена. У осталом делу конкурс је непромењен.

ОШ „СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Дефектолог
- наставник енглеског језика
у посебним условима,
са 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, а у
складу са чланом 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилника о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 17/2018 и 6/2020). Уз
пријаву је потребно доставити: пријавни формулар (интернет страна МПНТР); диплому о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију); извод из МКР (оригинал или фотокопија
са холограмом); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); лекарско уверење (не старије од
6 месеци, доставити пре закључења уговора);
уверење о неосуђиваности из МУП-а (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); личну биографију (ЦВ) са контакт подацима; доказ високошколске установе да кандидат има образовање из развојно-педагошких
предмета (најмање 30 ЕСП бодова) или положен
испит за лиценцу; уверење о оспособљености
наставника, односно сарадника за рад са ученицима ометеним у развоју (оригинал или оверена фотокопија). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве доставити лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент за ужу
научну област Научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању,
предмети Катедре за примењену
кинезиологију и предмети Катедре
теоријско-методолошких предмета
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа
наставника прописани су чланом 74 Закона о
високом образовању и чланом 165 Статута Универзитета у Нишу: у звање доцента може бити
изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
осам (8), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, и има
научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецен-
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зијама. Рок за пријављивање кандидата је 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима, препис дипломе о стеченом
стручном, академском и научном називу, списак радова са библиографским подацима, као
и саме радове, на горенаведену адресу. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у
звање дужни су да попуне образац о испуњености услова за избор у звање наставника који
се налази на веб порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а
уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се обрати одминистратору факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидатима
се препоручује да се јаве, најкасније 24 часа
пре истека конкурсног рока.

Наставник у звању доцент за ужу
научну област Научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању,
предмети Катедре индивидуалних
спортова и предмети Катедре за
примењену кинезиологију
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа
наставника прописани су чланом 74 Закона о
високом образовању и чланом 165 Статута Универзитета у Нишу: у звање доцента може бити
изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
осам (8), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има
научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Рок за пријављивање кандидата је 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима, препис дипломе о стеченом
стручном, академском и научном називу, списак радова са библиографским подацима, као
и саме радове, на горенаведену адресу. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у
звање дужни су да попуне образац о испуњености услова за избор у звање наставника који
се налази на веб порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а
уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се обрати одминистратору факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидатима
се препоручује да се јаве, најкасније 24 часа
пре истека конкурсног рока.

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/2021. године, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/2020) и
Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87 од
12. децембра 2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образо-

вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
у погледу образовања: најмање четврти степен стручне спреме, завршен програм обуке
за педагошког асистента по програму обуке
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете и уз попуњен
и одштампан пријавни формулар достављају
школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о завршеном програму обуке за педагошког
асистента по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског
језика доставља се само уколико одговарујће
образовање није стечено на српском језику;
доказ 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 кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; краћу
биографију. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Тутин, Његошева 13
тел/факс: 020/811-180

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
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пију извода из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року
од15 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког радног
дана. Контакт телефон: 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”
36320 Тутин, Мојстир
тел. 020/620-076

Стручни сарадник - психолог
Наставник историје

у матичној школи у Мојстиру
и у издвојеном одељењу у Драги,
са 70% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који, поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 и чланом 142 Закона
о основама система образовања и васпитања;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; неосуђиваност за
кривична дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете;
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о познавању
језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Алекса Ђилас Бећо”
Мојстир, о чему ће кандидати бити обавештени.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са документима слати на адресу:
Основна школа „Алекса Ђилас Бећо” Мојстир,
36320 Тутин. Ближе информације о конкурсу
могу се добити путем телефона: 020/620-076.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ”

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем урадни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), и то да: 1)
имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 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; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Докази
да кандидат има одговарајуће образовање, да
није осуђиван правоснажном пресудом, да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, морају бити саставни део пријаве на
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20). Знање српског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или
високим образовањем на српском језику или да
је положио испит из наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе,
сходно члану 141 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20).
У погледу степена и врсте образовања потребно је да кандидати имају одговарајући степен и
врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и
20/2020) и Правилнику о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Меша
Селимовић”, Нови Пазар, дел. број 01-27/1 од
14.01.2019. године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријава
на конкурс је 8 дана и почиње да тече почев
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс
потребно је доставити: 1. оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење којим
се доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); 3. доказ 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће;
да није утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од шест месеци), 4) одговарајући
доказ којим се доказује знање српског језика,
сходно члану 141 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију (доказе), заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају ОШ
„Меша Селимовић”, Нови Пазар. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе сачињене у складу са чланом 154 став
6 Закона о основама система образовања и

васпитања. Разговор се обавља у циљу процене познавања струке и послова прописаних
наставним планом и програмом за радно место
за које је кандидат конкурисао; процене професионалних карактеристика, вештине комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад
у школи и додатних знања и вештина. Пријаве
са потребним доказима о испуњености услова
за пријем, односно заснивање радног односа
слати на адресу: Основна школа „Меша Селимовић” Нови Пазар, Стевана Немање бб, 36300
Нови Пазар, са назнаком „За конкурс”, или лично доставити управи школе. Пријаве које не
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања
(стручног назива), пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће
се узимати у разматрање приликом одлучивања
у поступку пријема у радни однос. Информације
поводом конкурса могу се добити на телефон:
020/5403-165.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
36320 Тутин, Ибарска бб
тел. 020/811-404

1. Професор енглеског језика

за 10 часова седмично у настави
(55% радног времена)

2. Професор латинског језика
за 2 часа седмично у настави
(10% радног времена)

3. Професор социологије са правима
грађана
за 6 часова седмично у настави
(30% радног времена)

4. Професор историје

за 2 часа седмично у настави
(10% радног времена)

5. Професор музичке културе
за 1 час седмично у настави
(5% радног времена)

6. Професор здравствене неге
7. Професор здравствене
психологије

за 2 часа седмично у настави
(10% радног времена)

8. Професор српског језика
за 3 часа седмично у настави
(17% радног времена)

9. Професор културе тела

за 6 часова седмично у настави
(30% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС” бр, 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС и 113/2017 и 95/18), треба да испуњавају и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно да: 1) испуњавају услове у погледу
врсте и степена стручне спреме предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита; 2) имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs);оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал уверење о
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, које према подацима из казнене
евиденције издаје полицијска управа - уверење
не сме бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених
који нису старији од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена:
све фотокопије које се подносе уз пријаву на
конкурс морају бити оверене од стране јавног
бележника - нотара. Рок за подношење пријаве
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве
за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. За све додатне информације можете се обратити секретару школе на
телефон 020/811-404.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидати морају испуњавати и посебне услове
прописане у чл. 139, 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019)
и Правилник о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографију са личним подацима; доказ
о одговарајућем образовању, најмање четврти
степен стручне спреме (оригинал или оверену
копију дипломе); доказ о завршеном најмањем
уводном модулу обуке за педагошког асистента, по програму обуке коју организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групекривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и противчовечности и других заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминатроско понашање; доказ
о знању српског језика, достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здраственој способности
за рад са ученицима се доставља непосредно
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу путем поште или доставити лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕВЕР ЂУРКИЋ”
21220 Бечеј, Зелена улица 102

Наставник математике

на мађарском језику, 88,88% норме
УСЛОВИ: Одговарајуће образовање, према
Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) - високо образовање: 1. на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
и Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012 и 15/2013), и то: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани
математичар за теотијску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство
и информатику; дипломирани математичар информатичар; дипломирани математичар за
математику економије; професор математике
и рачунарства; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном;
дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија са изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике;
мастер професор математике и информатике;
мастер професор физике и математике; мастер
професор информатике и математике; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије); дипломирани
математичар - професор математике; дипломирани математичар - теоријска математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); професор
хемије - математике; професор географије математике; професор физике - математике;
професор биологије- математике; професор
математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; дипломирани
математичар и информатичар; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; потврда
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих 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 језик на ком се
остварује васпитно- образовни рад- да је лице
стекло средње, више или високо образовање
на језику на ком се остварује образовно- васпитни рад или је положиоиспит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 (I) - др. закон и 27/18 (II) - др.
закон и 10/19).
ОСТАЛО: Кандидати подносе одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе;
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при
надлежној полицијској управи МУП-а, као и
да зна српски језик. У поступку одлучивања о
избору кандидата, комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
У року од 8 дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пре закључења уговора
о раду подносе и доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања (односно
да има психичку, физичку и здравствени способност за рада са децом). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слети на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос”.
Рок за пријављивање кандидата је 10 дана од
објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка
Академика Милана Курепе 10

Корепетитор
65% норме

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
дипломирани музичар-оргуљаш; дипломирани
музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски
музичар чембалиста; мастер музички уметник,
професионални статус: клавириста, оргуљаш
или чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус: камерни музичар, са предходно завршеним основним академским студијама клавира, оргуља или чембала.

Наставник клавира

на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана - породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста.
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Наставник солфеђа

на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана - породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге
детета за треће дете
УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог;
професор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар-педагог; мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог.

Наставник хармонике

за рад у издвојеном одељењу у месту
Бач
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
акордеониста; дипломирани музичар - акордеониста; академски музичар акордеониста;
мастер музички уметник, професионалан статус - акордеониста/хармоникаш; дипломирани
музичар - бајаниста.

Наставник клавира

за рад у издвојеном одељењу у месту
Бач
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста.

Наставник клавира
50% норме

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста.
ОСТАЛО: Образовно васпитни рад у школи се
остварује на српском језику. Поред општих
услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом
139 и 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, у складу са чл.2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 8/13, 2/17, 9/19 и
1/20), односно да је стекао одговарајуће високо
образовање, а горе наведено; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није правоснажном
пресудом осуђивано за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
горе наведено образовање. Кандидати попуњаБесплатна публикација о запошљавању

вају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају у оригиналу или овереном препису/фотокопији од стране
јавног бележника следећу документацију: биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци; доказ о неосуђиваности прибављено од
надлежног органа МУП-а, не старије од 6 месеци; доказ о стеченом образовању (уверење о
стеченом одговарајућем образовању односно
диплому са додатком дипломи за основне и
мастер студије); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење (или оверену фотокопију индекса) да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије или доказ
да су положили стручни испит, односно испит
за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања);
доказ о знању српског језика подноси кандидат који средње, више или високо образовање
није стекао на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока
за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од осам дана на
претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће
бити благовремено обавештени од стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата,
а пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним
формуларом и траженом документацијом слати
на горе наведену адресу или доставити лично
у секретаријату школе са тачном назнаком за
које радно место се конкурише (као и проценат, место ангажовања и радни однос - одређено време како је горе наведено). Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе
на телефон: 021/752-287.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21473 Маглић, Иве Лоле Рибара 13

Дипломирани економиста за
финансијско рачуноводствене
послове - шеф рачуноводства
50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање - високо образовање: на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, из области економских наука, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), из области

економских наука, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области економских наука;
2. да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физичког
и здравственог васпитања
60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - други закон, и 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи „Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018); 2. да има психичку
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторско понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има завршену основну школу; 2. да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторско понашање; 4. да
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има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидати треба да
доставе: оверен препис /фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о некажњавању из МУП-а, не старије
од 6 месеци; кратку биографију или CV. Докази
о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре закључења уговора о
раду. Доказ да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат које одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Неблаговаремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом, доставља се установи у
затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс
и навести за које радно место се пријављујете”, лично или препоручном поштом на горе
наведену адресу. Сва потребна обавештења
могу се добити у секретаријату школе на тел.
021/2285-878.

ОСНОВНА ШКОЛА „15. ОКТОБАР”
21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове у
погледу стручне спреме из Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „15.
ОКТОБАР” у Пивницама.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву доставља: уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о
неосуђиваности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима и децом се доставља пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу или предати лично, сваког радног дана од 7 до 14 часова. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка
Трг Братства Јединства 12

Дефектолог наставник у посебним
условима
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 чл. 140: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; не може
да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело
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насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторско понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовноваспитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете науке и технолошког развоја прилажу и:
кратку биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом овразовању; извод
из матичне књиге рођених (не старији од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију или
трајни са холограмом); уверење о држављанству (не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1
тачка 3 Закона - уверење из МУП-а (не старије
од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доказ подноси кандидат
пре закључења уговора о раду (не старије од 6
месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горе наведену адресу, или донети лично у просторије школе, радним даном од 09.00- 13.00
часова, са назнаком „Конкурсна документација
за радно место дефектолог - наставник у посебним условима на одређено време-ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана”. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе
или на телефон 021/604-0687.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Оглас објављен у публикацији „Послови”
12.08.2020. године, број 894-895, поништава
се за радно место наставник руског језика, на
одређено време, најдуже до 31.08.2021. године,
норма 55,56%.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник - сва звања, за ужу
област Осовне научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању, група
предмета Рекреација
УСЛОВИ: услови за избор у звање утврђени
су Законом о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018 и 67/2019), Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији
послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на Конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука
из одговарајуће научне области; биографију са
неопходним елементима за писање Извештаја;
списак стручних и научних радова, као и саме
радове; доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве
слати на горе наведену адресу. Контакт телефон: 021/450-188, локал 124.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
21238 Чуруг, Трг слободе 4

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има завршено основно образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(прибавља се пре закључења уговора о раду);
3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против слободе, против правног саобраћаја и против човечности у 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, односно уверење или
сведочанство о завршеном основном образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; потврду да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против слободе, против правног саобраћаја и против човечности у других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак; краћу биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се подносе лично или се
шаљу на горе наведену адресу, препорученом
пошиљком, уз назнаку „За конкурс - чистачица”.
За сва питања обратити се секретаријату школе
на тел. 065/823-16-72.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Сувоборска 6
тел. 064/1410-312
e-mail: info@dositejobradovicns.edu.rs

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за социјалну медицину
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста
за социјалну медицину. Пробни рад 2 сата
недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за психијатрију
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста за
психијатрију. Пробни рад 2 сата недељно.
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Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста инфектолог
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста
инфектолог. Пробни рад 2 сата недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за медицинску
микробиологију
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста за
медицинску микробиологију. Пробни рад 2 сата
недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за општу хирургију
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста за
општу хирургију. Пробни рад 2 сата недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста интерне медицине
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста
интерне медицине. Пробни рад 2 сата недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за физикалну
медицину и рехабилитацију
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста за
физикалну медицину и рехабилитацију. Пробни
рад 2 сата недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за педијатрију
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста за
педијатрију. Пробни рад 2 сата недељно.

Наставник медицинске групе
предмета - доктор медицине,
специјалиста за гинекологију и
акушерство
на одређено време - 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине - специјалиста за
гинекологију и акушерство. Пробни рад 2 сата
недељно.

Наставник математике

на одређено време - 1 година
УСЛОВИ: Професор математике. Пробни рад 12
сати недељно.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горе наведену
e-mail адресу и телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУДОВИТ ШТУР”
21211 Кисач, Железничка 3

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
Бесплатна публикација о запошљавању

27/2018, 10/2019, 06 /2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (словачки и српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: 1. оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; 2. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); 3. доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (оригинал
или оверена фотокопија потврде - уверење
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу); 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела противполне
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
(оригинал); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 6. доказ
о знању српског језика и словачког језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад, а
доказује се потврдом високошколске установе
да је кандидат положио испит из језика на коме
се слуша настава по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена копија), или признати и важећи сертификат
о познавању језика признат од стране министарства просвете; 7. лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку
процену способности кадидата за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака; 8. У складу са чланом 154 став 2
Закона о систему образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020), кандидати попуњавају пријавни формулар који је доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потребну документацију доставити лично (у периоду од 9.00 - 11.00) или поштом на
горе наведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи са
разредним старешинством удараљке
64% норме

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - други закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар - перкусиониста; мастер музички уметник,
професионални статус перкусиониста/ударач;
дипломирани музичар, усмерење перкусиониста; академски музичар перкусиониста, 2. има
психичку физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторско понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни
формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја http: //www.mpn.gov.rs/
достављају: кратку биографију или CV; оверен
препис /фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (доставити и додатак дипломи); уверење о држављанству; уверење МУП-а
о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3;
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ
подноси кандидат пре закључења уговора о
раду). Документација се подноси у оригиналу
или у фотокопији овереној од стране јавног
бележника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Приајаве слати
на горе наведену адресу. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Пушкинова 28

Сервирка

60% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и то
да је стекао одговарајуће образовање: завршена најмање основна школа; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
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насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује образовноваспитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са попуњеним
и одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар
треба приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; кратку
биографију; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичних књиге рођених;
доказ о неосуђиваности- уверење из казнене
евиденције да лице није осуђивано (уверење
из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење
из Основног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела
за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика као и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне документације, као
и фотокопије докумената које нису оверене,
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни
однос (навести радно место)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе радним данима од 9-13 часова, лично
или путем телефона 021/6364-787.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

Наставник предметне наставе наставник технике и технологије

80% норме, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко
60 дана (замена директора у првом
мандату)
УСЛОВИ: 1. dа кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 други закон, и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
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3/2017 и 13/2018); 2. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторско понашање; 3. има
држављанство Републике Србије; 4. зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидати треба да
доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, (оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о некажњавању из МУП-а, не старије
од 6 месеци; кратку биографију или CV. Докази
о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре закључења уговора о
раду. Доказ да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат које одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон бр. 021/760-014.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Наставник руског језика
55,56% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом
139 став 1. тачке 1) -5), чланом 140 став 1 и 2,
чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 и 6/20): 1.
има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2. има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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; 4.
има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. у складу са чланом 142.
став 1. да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено

на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из
става 1 члана 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, а кандидат који нема
образовање из члана 142. став 1. обавезан је
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу: Услови из тачке
1. доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1., 3. и 5. саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен
пријавни формулар који се може преузети на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/ формулар за пријем у радни однос
у установама образовања и васпитања) доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених, потврду о
некажњавању надлежне полицијске управе (не
старију од 1 месеца), доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се 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 психофизичких способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се
у затвореној коверти, лично сваког радног дана
од 8-12 часова, или путем поште, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ПАНЧЕВО
ПУ „КОЛИБРИ”
Ковачица

Васпитач

на одређено време, за рад у објекту
установе у Ковачици
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 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 и 6/2020 даље:
Закон) и то да: 1) има одговарајуће образовање: лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
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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; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Диплома о стеченом образовању на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1)
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС;
2) радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању;
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о
државланству; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 6)
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); 7) доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику; 8) пре
закључења уговора о раду кандидат који је
изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од
шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији (не старије од 6 месеци).
Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења законом
предвиђеног поступка - конкурса за пријем у
радни однос на одређено време. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично или путем препоручене пошиљке,
на адресу: Предшколска установа „Колибри”, Др
Јанка Булика бб, 26210 Ковачица, са назнаком
„За конкурс за васпитача”, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у
предшколској установи код секретара на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 13.00 часова.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10
тел. 013/2624-059

Поновљен конкурс

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2021.
године.
УСЛОВИ: у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл.
гласник РС” бр. 87/2019) стечено средње образовање, савладан програм обуке за оспособљавање педагошких асистента; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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
Бесплатна публикација о запошљавању

складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи и то: доказ о одговарајућем
образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
завршеној обуци за педагошког асистента (оверен препис или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених са холограмом, не
старији од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству, (оригинал или оверена фотокопија); уверење или
потврда о неосуђиваности за горе наведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци оргинал
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
конкурс треба да садржи и податке о кандидату (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. Непотпуне и неблаговремене
пријаве као и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа, неће се
разматрати. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикација „Послови”. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом на адресу школе: ОШ „Гоце Делчев”Јабука, Трг Бориса Кидрича бр. 10. у року од 8
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел./факс: 013/741-300
www.zmajkovin.edu.rs

Наставник немачког језика

као обавезног изборног предмета у
другом циклусу основног образовања и
васпитања, за 88,88% радног времена

Наставник математике

за 88,88% радног времена

Сервирка

за 70% радног времена
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1.
одговарајуће образовање и то:
а) за радно место наставник немачког
језика као обавезног изборног предмета
у другом циклусу основног образовања и
васпитања одговарајуће високо образовање
сходно члану 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20)
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17
и 11/17) стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)

и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из подтачке (2) мора имати завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
б) за радно место наставник математике
одговарајуће високо образовање сходно члану
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20 и 8/20) стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студијие другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из подтачке
(2) мора имати завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.
Образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова изабрани кандидати за
радна места наставника ако га не поседују обавезни су да стекну у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, а
кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина;
ц) за радно место сервирка кандидат треба
да има II степен стручне спреме везан за припремање или сервирање хране, односно стручну оспособљеност за занимање сервира/ке.
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (важи за
сва радна места); 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
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лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, ускладу
са законом утврђено дискриминаторно понашање (важи за сва радна места); 4. да има
држављанство Републике Србије (важи за сва
радна места) и 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик) - важи за сва радна места. Услови под тачком 1-5 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова под тачком 1,
3, 4 и 5. подносе се уз пријаву на конкурс, а
под тачком 2. пре закључења уговора о раду.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос и уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима код Националне службе
за запошљавање применом стандардизованих
поступака. После пријема резултата психолошке процене за рад са децом и ученицима конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Конкурс ће бити отворен 8 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријавни формулар за сва радна места
доступан је на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и попуњавају га и достављању
кандидати за сва три радна места. Уз пријавни формулар кандидат подноси: 1. оверену
фотокопију дипломе-за радна места наставника (ако је завршио студије по прописима
који су уређивали високо образовање почев
од 10.9.2005. године онда и диплому за студије првог степена и за студије другог степена
и додатак дипломама (додатак дипломи може
бити у обичној фотокопији), односно оверену
фотокопију доказа о стеченом II степену стручне спреме везаном за припремање или сервирање хране, односно стручној оспособљеност
за занимање сервира/ке, 2. уверење да није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (из полицијске управе) оригинал или оверена фотокопија (важи за сва
радна места), 3. уверење о држављанству РС
које није старије од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија (важи за сва радна места), 4. доказ о знању српског језика и језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик) - осим кандидата који су одговарајуће образовање, односно средње, више
и високо образовање стекли на српском језику (важи за сва радна места) и 5. радна биографија (осим за лица која први пут заснивају
радни однос) - важи за сва радна места. Школа
у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Законом о заштити података о личности обрађује
тражене податке о личности потенцијалних
кандидата, са којом обрадом се сматра да су
се потенцијални кандидати сагласили самим
учешћем на конкурсу и слањем потребне докуменције. Рад у школи одвија се у две смене,
које се мењају сваке друге недеље. Пријавни
формулар са потребном документацијом донети лично или послати поштом на адресу: ОШ
„Јован Јовановић Змај” Ковин ул.Трг Жарка
Зрењанина бр. 7, 26220 Ковин, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.
Додатне информације могу се добити на тел/
факс: 013/741-300 од секретара школе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”

ПИРОТ

26000 Панчево, Браће Јовановић 103
тел. 013/316-396, факс: 314-024
e-mail: office@masinska.edu.rs

ШОСО „МЛАДОСТ” ПИРОТ

18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Наставник машинске групе предмета
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада машинство и обрада метала („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018
и 1/2019 - испр., 9/2019 и 2/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама које остварују наставни план
и програм за образовни профил техничар мехатронике („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 20/2015 и 1/2017); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) -5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става
1. тачка 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику, потврдом установе која је издала диплому да је кандидат пратио наставу на
српском језику. Потребна документација: извод
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности; уверење о држављанству РС; диплому или
уверење о стеченом образовању. Уз одштампан
пријавни формулар, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, и
кратку биографију, кандидати су дужни да приложе потребна документа, у оригиналу или као
оверену фотокопију (не старију од 6 месеци) и
доставе (поштом или лично) на адресу школе, са
назнаком за које радно место конкуришу. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Дефектолог - наставник у посебним
условима
на одређено време до престанка
дужности директора школе

Дефектолог - наставник у посебним
условима
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: у радни однос на наведеним радним местима може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: да има стечено одговарајуће високо образовање из члана
140 Закона о основама система образовања
и васпитања на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију - студијски програм
специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју, односно
Дефектолошком факултету - смер олигофренолошки: 1) 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
групу предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (лице
из ове подтачке такође мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 3) на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно - васпитни рад. Уз
пријавни формулар који кандидати попуњавају
на званичној интернет страници Министарства
просвете и достављају га школи у штампаној
форми, кандидати треба да приложе: оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању - не старију од 6 месеци;
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених)
- оригинал или оверену фотокопију не старију
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно - васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања - оригинал или оверену фотокопију
не старију од 6 месеци. Одговарајуће Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
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способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Решење о избору кандидата доноси
онкурсна комисија, коју именује директор школе, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а затим се оглашава
на званичној интернет страници Министарства
просвете, када постане коначно. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
Школе и преко телефона број: 010/312-622 или
063/343-679. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ШОСО „Младост”,
улица Косте Абрашевића, број 40, 18300 Пирот.

ШОСО „МЛАДОСТ” ПИРОТ
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог - наставник у посебним
условима
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију - студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју, односно Дефектолошком
факултету - смер олигофренолошки: 1) 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 групу предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице из ове подтачке такође мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар који кандидати попуњавају
на званичној интернет страници Министарства
просвете и достављају га школи у штампаној
форми, кандидати треба да приложе: оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању - не старију од 6 месеци;
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених)
- оригинал или оверену фотокопију не старију
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и
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језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања - оригинал или оверену фотокопију
не старију од 6 месеци. Одговарајуће лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија, коју именује директор школе,
у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима, а затим се оглашава на званичној интернет страници Министарства просвете, када постане коначно. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона број: 010/312-622 или
063/343-679. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ШОСО „Младост”,
улица Косте Абрашевића, број 40, 18300 Пирот.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

2000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник математике

са 60% радног времена, у складу са
Закључком 51 Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава број 1121530/2020 од 21.02.2020. године

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр .88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2019), стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о
високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005.,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.11/2012,
15/13, 2/16,10/16,11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19). Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник који је у
току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат треба
да поседује: уверење о држављанству (у оригиналу или овереној копији); 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 правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је положио стручни испит
- испит за лиценцу; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена копија); доказ из Министарства унутрашњих послова да није осуђиван
(не старије од 6 месеци); доказ из надлежног
суда да се против кандидата не води кривични
поступак; попуњен пријавни формулар скинут
са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Кандидат мора
да зна српски језик. Рок за пријављивање је
8 дана од дана званичног објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на
адресу: Основна школа „Десанка Максимовић”,
12000 Пожаревац, 6. личке дивизије 32.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из 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;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а), пријавни формулар (образац
пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
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интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења
уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса предата 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 добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 5

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: у складу са Законом о раду, Законом
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о организацији рада и систематизацији послова у Политехничкој школи из
Пожаревца. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког развоја и одштампани пријавни
формулар са потребном документацијом достављају установи. Уз пријаву кандидати дужни су
да доставе и следећу документацију: 1. пријавни формулар (попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја); 2. оргинал или оверену
фотокопију дипломе (IV степен стручне спреме
економске струке); 3. уверење о држављанству
- оригинал или оверену фотокопију; 4. извод из
МК рођених, оригинал или оверену фотокопију;
5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што се доказује
пре закључења уговора о раду); 6. уверење да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрњављење, 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 заштићеним
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за коју није у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне Полицијске
управе у оригиналу или овереној фотокопији);
7. да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који није стекао диплому на српском
језику); Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу: Политехничка школа,
улица Јована Шербановића бр. 5 Пожаревац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у обзир.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Чистачица
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) основно образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт
телефоном; диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар
(образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 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 документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом),
на адресу: Предшколска установа „Љубица
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића бр: 1, са
назнаком „за конкурс”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов”
Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

хране („Службени гласник РС - Просветни преглед”, бр. 5/205, 10/2016, 2/2017 и 13/2018), 2)
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
држављанство Републике Србије; 5) познавање
српског језика. Кандидат уз попуњен пријавни
формулар који преузима са званичне интернет
странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: 1) кратку
биографију; 2) оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3) уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4) уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова као доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 5) уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
послати на адресу: Пољопривредна школа са
домом ученика „Соња Маринковић” Пожаревац,
улица Илије Бирчанина број 70, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у Пољопривредној школи са домом
ученика „Соња Маринковић” у Пожаревцу или
преко телефона 012/223-388 или 012/541-156.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
12311 Топоница
тел. 012/266-396
e-mail: osdjuratoponica.mc@gmail.com

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70
тел. 012/223-388, 012/541-156

Наставник географије

Наставник предметне наставе
подручје пољопривреда
(сточарска група предмета)

са 15% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то:
високо образовање прописано чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони, 10/19
и 6/20), као и врста образовања прописана
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада пољопривреда, производња и прерада

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа у складу са чл. 24
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС
и 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане одредабама чл. 139, чл.140 и чл.142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20),
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној

85% радног времена
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Наука и образовање

школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020), односно да: 1) поседује одговарајуће образовање: 1)
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 предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике Србије,
5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: биографију, пријавни формулар, диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оргинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику), извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду;
уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (оргинал или
оверена фотокопија уверења, не старије од 6
месеци), доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.Сва остала документа
су саставни део пријаве на конкурс. Избор се
врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 154 Закона о основама ситема
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи најкасније у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Комсија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који уђу у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
Бесплатна публикација о запошљавању

рад са децом и ученицима.Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс доставити лично
или поштом у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за избор наставника географије”, на
адресу: Основна школа „Ђура Јакшић”, Топоница бб, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Све информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе на број телефона 012/266-396 и на имејл:
osdjuratoponica.mc@gmail.com, радним данима
од 8 до 12 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају формулар
на званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Документа се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Пријаве
слати на адресу: Средња школа „Милоје Васић”
у Великом Градишту, Житни трг 4, 12220 Велико Градиште. Све додатне информације могу се
добити на тел. 012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Професор хемије

12221 Мајиловац
тел. 012/674-008

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, предвиђених чланом 24 став
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење) и
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020),
пријављени кандидати треба да испуњавају
услове у погледу врсте тражене стручне спреме утврђене чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020) Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама („Сл. гласнику
РС - Просветни гласник”, број 7/2019 од 3. јула
2019. год.), Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019),
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада трговина, угоститељство и туризам („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018),
да испуњавају услове прописане чланом 139
став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања; став 1 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 способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о

са 50% радног времена

на одређено време, до повратка раднице
са функције

Секретар школе

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које испуњава опште услове за заснивање радног односа који су прописани Законом
о раду („Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), као и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17 и 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20).
Кандидат мора да има образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 став 1
тачка. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад секретара (лиценцу за секретара). Секретар се уводи у
посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу за секретара. Секретару - приправнику директор одређује ментора
са листе секретара установа коју утврди школска управа. Секретар је дужан да у року од две
године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за секретара. Кандидати
морају да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
и непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да знају српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни
формулар, који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверене фотокопије,
не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому или диплому о основним студијама
и мастер студијама, не старије од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверену копију, не старију од 6
месеци); писмени доказ (уверење да је положио испит из српског језика, одговарајуће
високошколске установе, којим потврђује да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику);
радну биографију - пожељно. Уз пријавни формулар и доказе о испуњености услова, кандидат доставља адресу пребивалишта и актуелни
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број телефона како би могао да се контактира. Кандидати који испуњавају услове конкурса, а који су изабрани 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 запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду (не старије од
6 месеци). Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Вук Караџић” Мајиловац, са назнаком
„За конкурс - не отварати”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА СУНЦЕ

Административно-финансијски
референт

18430 Куршумлија, Косовска 36а
тел. 027/381-534

на одређено време до повратка одсутног
запосленог преко 60 дана

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме-економски техничар, знање српског језика и језика на којем се остварује образовно васпитни
рад; држављанство РС; неосуђиваност 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 родоскрнављење; за кривично дело
примање мита ил 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, за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; економска
школа, гимназија или усмерено образовања
(струка економска или правнобиротехничка),
да има држављанство РС, психичку, физичку
и здравствену способност, није правоснажном
пресудом кривично осуђивано, зна српски језик
и језик на коме се остварује васпитно образовни рад.
ОСТАЛО:Кандидати попуњавају пријавни формулар за који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оригинал или оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 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
кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног детета или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична 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; извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од шест месеци), уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и санитарну књижицу подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/836-2970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
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11/2016, 2/2017); знање српског језика и језика на којем се остварује образовно васпитни
рад; држављанство РС; неосуђиваност 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 родоскрнављење; за кривично дело
примање мита ил 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, за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима.
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Спремачица

на одређено време до повратка одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; знање српског језика и језика на којем се остварује
образовно васпитни рад; држављанство РС;
неосуђиваност 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 родоскрнављење; за кривично дело примање мита ил 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, за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита); извод рођених и уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности; доказ о знању језика на који се остварује
образовно васпитни рад (осим кандидата који
су одговаруће образовање стекли на том језику.
Лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-

ве неће се узимати у разматрање. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима код надлежне службе за
запошљавање.

ПУ „НАША РАДОСТ”
18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268, 027/370-012
e-mail: vrticblace@ptt.rs

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; као и стечено
високо образовање на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, положен стручни испит.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска
сестра - васпитач, положен стручни испит.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основно
образовање.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја доставити: радну и личну биографију; оверену фотокопију дипломе; доказ о положеном стручном
испиту (васпитач и медицинска сестра); извод
рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); уверење полицијске управе
не старије од 6 месеци да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родосквнуће, за кривична дела примања и
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом, утврђено дискримитарно
понашање, лекарско уверење и санитарну књижицу доставља примљени кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика доставља само кандидат који је одговарајуће
образовање стекао ван територије РС. Кандидати
који су изабрани биће упућени на психолошку
процену за рад са децом. Пријаве слати на горе
наведену адресу са назнаком за конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање .Документација се неће враћати.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Радник за одржавање хигијене
(чистачица)
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има I степен стручне
спреме, односно завршену основну школу;
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држављанство Републике Србије; психичку,
физичку и здравствену способност за рад; да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело прописано чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) у
даљем тексту: Закон). Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства,
који се заједно са потребном документацијом
доставља школи у року од осам дана од дана
објављивања конкурса; диплому или уверење
о стеченом основном образовању; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка
3) Закона саставни је део пријаве на конкурс;
доказ да кандидат није под истрагом; изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад достави пре закључења уговора о
раду. Фотокопије докумената која нису оверене
од надлежног органа неће се узимати у обзир.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Попуњен пријавни формулар са
одговарајућим доказима (документацијом)
подноси се у року од (8) осам дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: Основна
школа „Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс”. Контакт за информације:
026/516-021, Сузана Ристић, секретар школе.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: а) да имају високо образовање
стечено на основним студијама у обиму од 180
ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. на основним
студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005., б) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); ц) да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) да имају држављанство Републике
Србије; е) да знају српски језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања
конкурса у „Пословима”. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса се предају на
адресу: Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или
лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. Уз пријаву доставити:
попуњен формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете;
биографију; оригинал или оверену фотокопију
Бесплатна публикација о запошљавању

дипломе о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију) не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; доказ да лице
није осуђивано за кривична дела из тачке 2
Конкурса из МУП-а, не старије од 6 месеци.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

25254 Дероње, Светозара Милетића 25а
тел. 025/872-312

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
894-895, од 12.08.2020. године, поништава се
за радно место: Педагошки асистент за децу и
ученике ромске националности, за непуну норму (80%), на одређено време, до 31.08.2021.
године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112 број 56
тел. 025/773-029

Возач - мајстор одржавања руковаоц постројења у котларници
у Апатину

УСЛОВИ: средње образовање, III степен стручне спреме; положен испит за руковаоца централним грејањем; поседовање возачке дозволе Б категорије.
ОСТАЛО: у радни однос ради обављања наведених послова, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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 (члан
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно - васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http:
//www.mpn.gov.rs/). Уз одштампан и попуњен
пријавни формулар кандидати достављају: 1.
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству - не старије од 6 месеци
(оригинал/оверена копија); 3. уверење из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног
суда - основног суда - не старија од 6 месеци
(оригинали или оверене фотокопије); 4. оригинал или оверену фотокопију дипломе/уверења/сертификата о стручној оспособљености
за занимање руковаоц централног грејања; 5.
оверена копија возачке дозволе Б категорије;
6. доказ о знању српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику; у том случају
кандидат доставља писани доказ - оверену
копију дипломе о завршеном средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или
уверење високошколске установе којим кандидат потврђује да је положио испит из срп-

ског језика, уколико образовање није стечено
на српском језику); 7. молбу са CV или кратком
биографијом. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом
139 став 3 Закона. Пријава која не садржи све
тражене документе као и пријава која садржи
неоверене документе, сматраће се непотпуном.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве се достављају лично
или поштом, на адресу: Предшколска установа
„Пчелица” Апатин, Блок 112 бр. 56. Документација се доставља у овереним фотокопијама.
Документи важе 6 месеци од издавања. Додатне информације се могу добити код секретара
установе - контакт телефон: 025/773029. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОГЊЕН ПРИЦА”
25274 Колут, Марка Орешковића 1
тел. 025/804-213

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове на основу члана 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закона и 10/2019 од 15. фебруар
2019): 1. да има одговарајуће образовање, 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, однајмање 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. Уколико кандидат
нема наведено образовање, обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
наведено образовање и психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете.
Установи кандидат доставља: пријавни формулар са кратком биографијом, оригинал или
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона уверењеиз МУП-а, не старије од шест месеци,
уверење из суда да није под истрагом, уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија) - не старије од шест месеци, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија) - не старије од шест месеци, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова,
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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 (оригинал
или оверена копија потврде издата од стране високошколске установе); сматраће се да
кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије (оверену
фотокопију индекса) или доказ да је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверену копију потврде о положеном испиту), доказ о знању српског језика, као
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, доставља се само у колико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2
(психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на адресу: Основна школа „Огњен
Прица” Колут, Марка Орешковића 1, са назнаком „За конкурс”. Све потребне информације
можете добити позивом на број телефона:
025/804-213, код секретара школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Педагошки асистент

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

Наставник клавира

са 90% радног ангажовања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста.

Наставник тамбуре

са 80% радног ангажовања
УСЛОВИ: лице са завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач тамбураш, дипломирани музичар - гитариста,
са претходно завршеном средњом музичком
школом, образовни профил: музички извођач
- тамбураш.

Наставник флауте

са 70% радног ангажовања
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
флаутиста; дипломирани музичар - флаутиста;
дипломирани флаутиста; академски музичар
флаутиста; мастер музички уметник, професионални статус - флаутиста.

на одређено време,
до 31.08.2021. године

Наставника клавира

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) да имају одговарајуће образовање - послове педагошког асистента може
обављати лице које има стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању и
има завршен програм обуке за педагошког
асистента за рад са децом и ученицима ромске националне мањине; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
(доказ се подноси пре закључења уговора о
раду); 3) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски и ромски језик. Уз
пријаву доставити: попуњен формулар, који
се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете; биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење/потврду о завршеној обуци за педагошког асистента; потврду о познавању ромског језика; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију; уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); доказ да лице није осуђивано за кривична дела из тачке 3, из МУП-а, не старије од
6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од објављивања конкурса у „Пословима”. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир.

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста.
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3 извршиоца

ОСТАЛО: за сва радна места кандидати треба
да испуњавају и остале услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 и
142 ЗООСОВ-а („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18, 10/19 и 6/2020) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС” бр.
18/17, 2/17, 9/19 и 1/2020), одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или наконб дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова праксе у установи, у складу са
ЕСПБ; да има психичку, физичку и здравствену
способност - за рад са децом и ученицима, да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечностии 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. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, за кандидате из
ужег избора који испуњавају услове у погледу
врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће национална служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени услови се доказују

приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености су саставни део пријаве на конкурс, осим доказа да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност, који се прибавља пре закључења
уговора о раду. Приликом пријаве на конкурс
кандидат је дужан да приложи следеће доказе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци), извод
из МКР (оригинал или оверена фотокопија - не
старије од 6 месеци), доказ да кандидат 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 или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Сви докази који се прилажу
уз пријаву морају бити оригинали или оверене
фотокопије не старије од 6 месеци. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Особа за контакт: Мирјана Самарџић, секретар
установе. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна музичка школа
„Филип Вишњић” Шид, Петра Кочића бб, 22240
Шид, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел./факс: 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе
енглески језик
на одређено време
до повратка запосленог
са боловања дужег од 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским
системом преноса бодова) односно степен и
врста стручне спреме у складу са Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за одговарајући предмет.
Остали услови: 1) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
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три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете; потписана пријава
са радном биографијом; оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз
које су приложени сви потребни докази и који
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака - о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакт адресе које су навели
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефона који
напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе од
09.00 до 12.00 или послати поштом на адресу
ЕТШ „Вук Караџић” 22300 Стара Пазова, Светосавска бр. 5.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР-ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”
22400 Рума, ЈНА 140
тел./факс: 022/474-042
e-mail: sm.muzskola@open.telekom.rs
pravnik.muzicka@gmail.com

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр.18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); остали
услови прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; биографију и следеће доказе о испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању
(оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи); 2. уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
3. извод из матичне књиге рођених; 4. доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно уверење (или
оверену фотокопију индекса) да су у току студија положили испите из педагогије и психолоБесплатна публикација о запошљавању

гије или доказ да су положили стручни испит,
односно испит за лиценцу (у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања
и васпитања); 5. уверење о неосуђиваности,
прибављено од надлежног органа МУП-а (не
старије од 6 месеци); 6. уверење општинског
суда да против њега није покретнут кривични
поступак (не старије од 30 дана); 7. доказ о
знању српског језика - подноси кандидат који
средње, више или високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
кандидата конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом послати поштом на
адресу ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић”, ул. ЈНА
бр. 140, 22400 Рума или донети у секретаријат
школе у затвореној коверти, са назнакон „За
конкурс” у времену од 8-13 часова. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:
022/474-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Железничка 2
e-mail: sm.osmartinci@gmail.com

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да кандидат: 1)
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 1. подтачка а) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020 и 8/2020); 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,

науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку
биографију (CV) и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, степена
и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19,
2/2020 и 8/2020); уверење да није осуђиван,
оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал,
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом;
уколико диплома није издата на српском језику - потврду да зна српски језик, а за лица која
нису стекла образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. 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 запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај” 22222
Мартинци, Железничка 2, са назнаком „За конкурс - наставник српског језика”, или лично у
просторијама школе сваког радног дана од
08-12 часова. Све информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе на број телефона
022/669-405.

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да кандидат: 1)
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19, 2/2020 и 8/2020); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
26.08.2020. | Број 896–897 |
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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 човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави
школи: кратку биографију (CV) и податке о свом
професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, у складу са чланом
3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19,
2/2020 и 8/2020); уверење да није осуђиван,
оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом;
уколико диплома није издата на српском језику
- потврду да зна српски језик, а за лица која
нису стекла образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. 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 запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”
22222 Мартинци, Железничка 2 са назнаком
„За конкурс - наставник математике”, или лично у просторијама школе сваког радног дана од
08-12 часова. Све информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе на број телефона
022/669-405.

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
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кандидат испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да кандидат: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка
13. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020 и 8/2020); 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку
биографију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања,
степена и врсте стручне спреме, прописаног
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са чланом 3
став 1 тачка 9. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19
и 2/2020); уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. 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 запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни

формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”
22222 Мартинци, Железничка 2 са назнаком
„За конкурс - наставник технике и технологије”,
или лично у просторијама школе сваког радног
дана од 08-12 часова. Све информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на
број телефона 022/669-405.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК - УЧА” РУМА
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови”,
број 894-895 од 12.08.2020. године (страна 63),
поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел./факс: 022/621-671
e-mail: smpinki@mts.rs
www: osbppinki.edu.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и
чланом 140 ст. 1, 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015) и то: 1. да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, за
педагога и психолога школе 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 степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које испуњава услове
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе, односно лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне судија), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у школи,
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. 2. да има
најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
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децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
5. да има држављанство Републике Србије; 6.
да зна српски језик - језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад; 7. да има лиценцу,
односно дозволу за рад за наставника односно
стручног сарадника; 8. да има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку и положен испит
за директора биће у обавези да исти положи
у законском року); Осим утврђивања испуњености услова за избор директора Комисија цени
и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног
саветника. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона, за лица
која су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
- оригинал или оверену фотокопију потврде о
годинама рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања - оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ о
знању српског језика (доказ је диплома издата
на српском језику) уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику - уверење
високошколске установе да зна српски језик као
језик на којем се остварује васпитно-образовни
рад - уверење односно извод из казнене евиденције (уверење из МУП-а) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међунарадним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, (не
старије од шест месеци) - уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (не старије
од шест месеци); уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од шест месеци)
- биографију са кратким прегледом кретања у
служби и програмом рада кандидата за директора школе, доказ о резултатима стручно-пеБесплатна публикација о запошљавању

дагошког надзора у раду кандидата - извештај
просветног саветника уколико га има кандидат;
уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (оверена фотокопија), лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (може
и из досијеа, а кандидат који буде изабран ће
накнадно, пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење), доказ о положеној обуци за директора, оверена фотокопија уверења о
положеном испиту за директора (пријава која не
буде садржала уверење о положеном испиту за
директора, неће се сматрати непотпуном, али
изабрани кандидат који нема положени испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи, уз пријаву. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се Школи и то слањем
или доношењем лично на адресу: ОШ „Бошко
Палковљевић-Пинки” 22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 27 са назнаком „Конкурс за директора школе”. Сва потребна обавештења могу се
добити на број телефона 022/621 671. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

СУБОТИЦА
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24414 Хајдуково
Омладинских бригада 29-31

Наставник предметне наставе српски језик као нематерњи
Наставник предметне наставе математика
на мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе физика

са 60% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање из чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/20); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није кривично осуђиван на безусловну казну 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 кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик наставе - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); диплому о стеченој стручној спреми или
оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
школа ће тражити од изабраног кандидата пре
закључивања уговора о раду; доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, ако је завршио
факултет на мађарском језику, знање српског језика доказује се потврдом одговарајуће
висикошколске установе да је положио испит
из српског језика, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи на српском језику
или потврду из средње школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски
језик - потребно је доставити оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на
мађарском језику или потврду из средње школе да је учио мађарски језик или уверење о
положеном испиту из мађарског језика одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и краћу биографију. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене
закључком конкурсне комисије. Кандидати који
су изабрани у ужи избор (испуњавају услове
конкурса) упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Пријаве слати у
затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”,
на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу се могу добити на број телефона:
024/260-037.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167

Наставник ветеринарске групе
предмета
на српском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
10/2016, 2/2017 и 13/2018).

Наставник математике
на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правилнику о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019);
знање мађарског језика.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове
за заснивање радног односа у складу са чланом 139 Закона, односно: имати одговарајуће
образовање по Закону, Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016,
2/2017 и 13/2018), Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2013,
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилнику о систематизацији радних места за школску
2019/2020. годину; имати психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; поседовати доказ о неосуђиваности,
односно не смеју бити осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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; имати
држављанство Републике Србије; знати српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; за радна места на којима
се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, лице мора да има и доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат доставља: попуњен
пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, доказ о одговарајућем
образовању (оверену копију дипломе), уверење
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а
(оригинал, не старији од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику, доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или слати
на адресу: Пољопривредна школа, Маршала
Тита 167, 24300 Бачка Топола. Телефон за контакт: 024/711-234.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Дипломирани економиста
за финансијско рачуноводствене
послове
на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и чланом 65 Правилника
о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Јован Микић” (дел број 01-1-20/2018 од
08.05.2018. године) Суботица и то: 1) да има
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одговарајуће високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, и то економске струке; на студијама у трајању до три
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, и
то економске струке, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и то економске струке, 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело 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, 4)
држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 6) сертификат о стручној
оспособљености за рачуновођу. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.

Наставник енглеског језика
на српском наставном језику

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019) и то: има
одговарајуће образовање - да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педгошких наука на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, стручне области или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, наставу и друге облике обра-

зовно-васпитног рада енглеског језика може да
изводи: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески
језик), дипломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет), психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело 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, држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.

Наставник математике
на српском језику
на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019) и то: 1) има
одговарајуће образовање - да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педгошких наука на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, стручне области или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада математике може
да изводи - професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
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математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике, 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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, 4)
држављанство Републике Србије, 5) зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: за сва занимања: докази о испуњености услова из става 1. тачка 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. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развија Републике Србије; доказ да поседује
одговарајуће образовање - оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(у овом случају о завршеном основном образовању), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
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слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
Уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складуса чланом 154. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица
Саве Ковачевића 16, 24000 Суботица. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
24324 Пачир, Школска 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) и чланом 2.-7. Правилника о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске 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 научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијима у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка б)
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Кандидат мора да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изре-

чену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
наведена кривична дела, да има дозволу за рад
наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора, држављанство Републике Србије, зна српски језик и
мађарски језик, на којима се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију дозволе
за рад наставника, васпитача или стручног
сарадника, оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), потврду да има
најмање осам година година рада у установи
образовања, уверење/потврду (оригинал) из
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, 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 њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и давања мита; уверење/
потврду (оригинал) из надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подоношења
оптужног предлога за наведена кривична дела;
уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених. Кандидат за
директора, уколико поседује, дужан је да уз
пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду
(извештај просветног саветника). Кандидат који
је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико
је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски
језик (оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи на српском језику). а доказ да
кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на
мађарском језику или потврда из средње школе да је учио мађарски језик). Напомена: Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак
чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни бележник, а у
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два примерка достављају се обичне фотокопије
оверених примерака). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”, на адресу: Основна школа „Моша Пијаде”,
Школска 1, Пачир. За све информације можете
позвати број телефона: 024/4744-004

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14

Дефектолог - васпитач

у развојној групи
на мађарском наставном језику,
на одређено време,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 139
до 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18, 10/19 и 6/20), кандидати за горе наведено радно место треба да имају: одговарајуће
високо образовање према члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и
6/20) и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. (17/2018). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава
следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање, зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију, извод из
матичне књиге рођених или оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
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ви 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
Уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са
чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе: ОИСШ „Жарко Зрењанин” Суботица, Ивана
Горана Ковачића 14, Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица
Ивана Горана Ковачића 14

1) Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику
6 извршилаца

2) Дипломирани дефектолог

на мађарском наставном језику
6 извршилаца

3) Стручни сарадник - специјални
педагог
УСЛОВИ за радна места 1, 2 и 3: услов у погледу образовања: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
17/2018).

4) Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ за радно место 4: средња стручна
спрема, завршена економска школа.
ОСТАЛО: Поред услова прописаних чланом
139 до 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020), кандидати за
горе наведено радно место треба да имају:
одговарајуће високо образовање према члану
140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
за ученике са сметњама у развоју („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. (17/2018),
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и
11/2016). Кандидат мора да испуњава и остале услове за пријем у радни однос прописане

чл. 139 Закона: има одговарајуће образовање,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да зна српски језик, односно
мађарски језик уколико конкурише за радно
место наставника који образовно-васпитни
рад остварује на том језику. Кандидати који
немају обавезно образовање прописано чл.
142 Закона о основама система образовања и
васпитања (психолошке, педагошке, и методичке дисциплине), обавезан је да га стекне
у року од једне године, а највише две године од данапријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Кандидат је
дужан да уз попуњени пријавни формулар који
се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs - одељак „Ново
на сајту”) на конкурс достави: оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем образовању,
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице
није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1.
тачка 3) Закона, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци, оверену копију доказа да
зна српски језик (за сва радна места) и мађарски језик уколико конкурише за радно место
наставника који образовно-васпитни рад остварује на том језику (оверена копија дипломе
о завршеној средњој школи, вишој школи или
факултету на српском/мађарском језику или
оверена копија уверења о положеном испиту
из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће образовање из
члана 140 Закона на српском језику, сматра
се да је достављањем овог доказа, доставио и
доказ да зна српски језик); биографију са прегледом радних ангажовања (обавезно навести адресу за пријем поште и број телефона).
Копије доказа које се подносе при конкурисању морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном се неће узети у разматрање. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након психолошке процене,
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и
доноси решење о избору кандидата. Изабрани
кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора
о раду (не у склопу конкурсне документације).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: ОИСШ
„Жарко Зрењанин” Ивана Горана Ковачића
14, 24000 Суботица (са назнаком” Конкурс за
пријем у радни однос”). Информације о конкурсу могу се добити од секретара школе Сандра Визин, радним данима у периоду од 8 до
12 часова, позивом на број 024/553-037.
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ШАБАЦ
ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
ШАБАЦ
15000 Шабац, Добопољска 5

Наставник предметне наставе наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ:VII степен стручне спреме, професор математике; дипломирани математичар;
диплиморани математичар - професор математике; дипломирани математичар-теоријска
математика; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар;
професор хемије-математике; професор географије-математике; професор физике-математике; професор биологије-математике;
дипломирани професор математике - мастер;
дипломирани математичар - мастер; професор математике-теоријско усмерење; професор
математике-теоријски смер; професор информатике-математике; дипломирани математичар
за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар;
дипломирани математичар-математика финансија; дипломирани математичар-астроном;
дипломорани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и документима (оверена фотокопија дипломе - уверење
о завршеном образовању, извод из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци,
уверење о држављанству - не старије од 6
месеци, уверење да кандидат није осуђиван),
доставити Школи примењених уметности у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
За додатне информације јавити се на телефон:
015/342-174.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике у издвојеној
јединици Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну
спрему - VII/1 степен одговарајуће групе; да
испуњава посебне услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - и др. закони) и уз пријаву на конкурс
са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. потврду
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија; 5.
уверење о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци; 6. доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на
конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или
лично предати у секретаријату школе, у времену од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

Педагошки асистент

за децу и ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка у
образовању, на одређено време
за школску 2020/21. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове у складу са чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-3 и 27/1822 - др. закон) и то да: 1. имају одговарајуће
образовање; 2. имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три 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 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; 4. имају
држављанство Републике Србије; 5. знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) достављају се
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са
Правилником о програму обуке за педагошког
асистента („Сл. гласник РС”, број 11/2010) и то:
IV степен стручне спреме; 2. обука за педагошког асистента - завршен прописани програм
обуке за рад са децом и ученицима; 3. знање
ромског језика.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на следећу адресу: Основна школа „Мића Станојловић” Коцељева, Доситејева 3, 15220 Коцељева,
са назнаком „За конкурс”. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; биографију са адресом и
контакт телефоном; очитану личну карту; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење о
неосуђиваности; доказ о завршеном прописаном програму обуке за рад са децом и ученицима. Лекарско уверење кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на број телефона:
015/556-390.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-002
e-mail: ossirogojnoco@ptt.rs

Наставник математике

за 88,89% радног времена, у ИО Љубиш

Наставник математике

за 88,89% радног времена, у школи у
Сирогојну

Наставник руског језика

за 88,89% радног времена, у Сирогојну
и ИО Љубиш

Наставник музичке културе

за 50% радног времена (25% Сирогојно,
25% Љубиш)

Наставник ликовне културе

за 50% радног времена (25% Сирогојно,
25% Љубиш)

Наставник физике

за 60% радног времена (30% Сирогојно,
30% Љубиш)

Наставник биологије

за 80% радног времена (40% Сирогојно,
40% Љубиш)

Стручни сарадник - психолог
за 50% радног времена

Стручни сарадник библиотекар
за 50% радног времена

Наставник разредне наставе
у ИО Љубиш

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове из члана 139 Закона о основама образовног система: 1. да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама образовног система („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), као и ниво
и врсту образовања према Правилнику о врсти
и степену образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у струковним школама из области економије, права и
управе, „Службени гласник РС”, бр. 16/2015,
11/2016 и 2/2017) и Правилника о нивоу и
врсти образовања наставника у општим предметима образовања, стручних сарадника и васпитача у стручним школама, „Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/18 и 7/2019); 2. да има менталну, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. да није правоснажно осуђен за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као
и за кривична дела породично насиље; одузимање малолетнице, занемаривање и злоупотреба малолетника или инцеста; за кривична
дела примање или давање мита; за кривично
дело из групе кривичних дела против сексуалне слободе, против легалног промета и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречене
кривичне санкције и за која није утврђено дискриминаторско понашање у складу са законом;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да познаје српски језик и језик на коме се васпитно-образовни рад изводи. Са штампаном
копијом обрасца о прихватању на званичној
веб страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, од кандидата се тражи
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Наука и образовање

да доставе следећу документацију: 1. доказ о
образовању - оверену фотокопију дипломе или
потврде о завршеним основним академским и
мастер студијама; 2. уверење о држављанству,
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге
рођених не старији од шест мјесеци - оригинал
или овјерену фотокопију; 5. потврду да лице
није осуђено за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама образовног
система, не старије од шест месеци. Доказ да
има менталну, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Касне и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Кандидати пријаве
за конкурс са потребном документацијом могу
поднети лично у школу или поштом на горњу
адресу. Више информација можете добити у
секретаријату школе на број телефоне број
031/3802-002, 031/3802-059.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Избор наставника у звању
редовни професор за ужу
научну област Методика наставе
математике, област
Педагошко-андрагошке науке
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области.

Избор наставника у звању
доцент за ужу научну област
Педагогија, област
Педагошко-андрагошке науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области.
Општи предуслов: Кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о
високом образовању и чл. 124е ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу и чл. 89 Статута
Педагошког факлутета у Ужицу.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају:
биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврду надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела прописана чл. 72
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата није покренута
истрага и да није подигнута оптужница; оверене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним нивоима студија; списак стручних и научних публикација; друге доказе којима
се доказује испуњење прописаних услова. Правоваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми
(на CD). Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документима са назнаком „За конкурс” доставити на адресу: Педагошки факултет
у Ужицу, Трг Светог Саве 36.
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ВАЉЕВО
ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб
тел. 014/461-102

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и 6/20):
1. да имају одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019); 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 безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно васпитни рад
(доказ о знању језика на коме се остварује образовно васпитни рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3,
4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије треба да приложе (у
оригиналу или оверене копије, не старије од 6
месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, доказ о неосуђиваности. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати који
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чланом 154. Закона
о основама система образовања и васпитања,
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се
на горе наведену адресу школе са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6
тел. 014/221-310

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140

став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС”- Просветни гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 13/18,
11/19, 2/20 и 8/20) и да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
прописано је да у радни однос у установи
може да да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здраствену способност за рад са ученицима;
3) није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно - васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1) и 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс а доказ под
2) прибавља се пре закључења угвоора о раду.
Доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који се преузима на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС (http:
//www.mpn.gov.rs/), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оригинал или оверену копију дипломе
о стеченом обарзовању; оригинал или оверену копију уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима за пријем у радни однос
(не старије од 6 месеци). Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а
доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу.

Спремачица

са 60% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Доњој Буковици
УСЛОВИ: Кандидат треба да има основно образовање, односно завршену основну школу у
складу са Правилником о организацији и ситематизацији послова у ОШ „Милован Глишић”
и да испуњава услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања. Чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања прописано је да у радни однос у установи може да да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здраствену способност за
рад са ученицима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и 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 ком се остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености услова
под 1) и 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс а доказ под 2) прибавља се пре закључења
угвоора о раду. Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који
се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС (http: //www.mpn.gov.rs/), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом обарзовању; оригинал или оверену копију уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за пријем
у радни однос (не старије од 6 месеци). Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и
здраственој способности за рад са ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА”
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава
следеће услове: 1. да има одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије и мастер
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су утврђивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има државњанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
Бесплатна публикација о запошљавању

на којем се остварује образовно - васпитни рад.
Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу
документацију: оверену фотокпију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверење о
стручној спреми; извод из МК рођених; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци);
потврду или уверење високошколске установе да је у току студија положио испит из педагогије и психологије или оверену фотокопију
уверења да је положио стручан испит, односно испит за лиценцу; ако кандидат није стекао
одговарајиће образовање на српском језику,
потврда или уверење да је положио испит из из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; уверење да
лице није осуђивано (извод из казнене евиденције од полицијске управе); лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштанпаним формуларом и краћом
биографијом могу доставити лично или на горе
наведену адресу.

В РА Њ Е
СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018,
7/2019 и 2/2020), као и остали услови предвиђени Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и
6/2020); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дикриминаторно понашање и да има
држављанство Републике Србије.

Наставник здравствене групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Здравство и социјална заштита („Просветни
гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019
и 2/2020), као и остали услови предвиђени
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- други закони, 10/2019 и 6/2020); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није

осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дикриминаторно
понашање и да има држављанство Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), фотокопију
личне карте, личну и радну биографију CV (са
контакт телефоном, имејлом и адресом становања), оригинал или оверену фотокопију уверења о некажњавању из казнене евиденције
МУП-а, уверење основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага. Комисија
ће извршити ужи избор кандидата, које ће упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава. О датуму обављања психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
кандидати ће бити благовремено обавештени
од стране школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључена уговора о раду. Пријаве
доставити на адресу школе: Карађорђа Петровића 240, 17520 Бујановац, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17501 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник фармацеутске групе
предмета

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар
фармације. 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 способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става
1. тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка
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2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима и децом доставља се пре
закључења уговора о раду, пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Оглас објавити у публикацији „Послови”. пријаве слати са назнаком: „За
конкурс” на адресу школе: Медицинска школа
„Др Изабел Емсли Хатон”, улица Моше Пијаде
бб, 17501 Врање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17501 Врање, Пионирска 5

Оглас објављен у публикацији „Послови” од
29.07.2020. године, за радно место педагошког
асистента на одређено време, поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17523 Прешево, Железничка 14/б
тел. 017/664-387, 066/933-1215

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018 - други закони и 10/2019), у радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће
образовање (да кандидат има 4. степен стручне спреме и уверење о завршеној обуци за
педагошког асистента); 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
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; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски и ромски језик
јер се ради са ученицима и породицама из ромске заједнице.
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву, кандидат треба
да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, следећа документа: диплому о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); очитану личну карту; да лице зна
српски језик (доказ је приложено сведочанство
о основном образовању, а уколико је сведочанство стечено на другом језику доказ је потврда или сведочанство средње школе), уверење
о завршној обуци за педагошког асистента;
уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци).
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Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Кандидати попуњаваjу пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/ који се одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати
који буду позвани од стране школе дужни су да
приступе провери психофизичких способности
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу
контакт телефон, како би били обавештени о
поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери
психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају путем поште или
непосредно у секретаријату школе. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос и подаци се не могу користити
у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса са
назнаком „Конкурс за педагошког асистента”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на адресу:
Основна школа „Вук Караџић” у Прешеву, ул.
Железничка бр.14/б, 17523 Прешево.

дати попуњавају пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
са одштампаним формуларом достављају горе
наведену документацију. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здрвствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да
прибави пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и
испуњавају услове конкурса упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступка. У поступку избора педагошког
асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу Основне школе „Јован Јовановић
Змај” Сурдулица, ул. Дринске Дивизије бр. 6.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као и фотокопије документа која нису оверена од стране
надлежног органа (јавног бележника, органа
градске или општинске управе, суда). Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату
школе од 8.00 до 12.00 часова, на телефон:
017/815-25.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 471-095

17530 Сурдулица, Дринске Дивизије 6

Домар - мајстор

Педагошки асистент

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18),
испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20). Кандидат треба да има завршен III или IV степен
стручне спреме и положени испит за руковаоца парних котлова, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

на одређено време за школску
2020/2021 годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту педагошког асистента може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: 1. поседовање
одговарајућег образовања, и то средње образовање и обуку за педагошког асистента (савладан програм обуке за децу и ученике ромске националности); 2. да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривична дела примање 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; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
сертификат, уверење о савладаном програму
обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник
РС”, бр. 87/2019); 2. уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 3. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); 4. доказ о знању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 5. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци). Канди-

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност прописаних услова и то: оверену фотокопију дипломе о завршеном III или IV степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старији од шест месеци),
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од шест месеци),
оригинал уверења о неосуђиваности, оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за
руковаоца парних котлова. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
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раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним, попуњеним
и потписаним формуларом, достављају школи,
лично или поштом у затвореној коверти, са
назнаком „За конкурсну комисију - домар-мајстор”, на горе наведену адресу, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити на телефон
017/473-900.

Понавља се конкурс за пријем
у радни однос:

на период од четри године. Уз пријаву кандидат
за директора шкле дужан је да поднесе следеће
доказе: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о поседовању лиценце за рад, доказ о раду у установи,
доказ о психичкој физичкој и здраственој способности за рад са децом и ученицима уверење
о положеном испиту за директора школе се не
прилаже, али је кандидат који буде изабран за
директора, дужан да исти положи у законксом
року, уверење о држевљаљнству и биографију
са кратким прегледом кретања у служби. Уверење да кандидат није осуђиван у складу са
одредбом члана 130 став 1. тачка 1.Закона о
основама система образовања и васпитања.
Документа уз пријаву се достављају у оригиналу или копије оверене од стране надлежних органа - не старије од шест месеци. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

Директора школе

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА”
Радовница

на мандатни 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 васапитања. Дужност
директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члан 140 став.
1. 2. Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагогга и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам године рада у
школи на пословима образовања и васптања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Испит за директора установе може да полаже и
лице које испуњава услове за директора установе и које има и доказ о похађању прописаном програму обуке. Лице које полаже испит
за директора стиче дозлволу зл а раад директора (у даљем тексту: лиценца за диреткоа).
Избарани директо који нема плоложени испит
за диретора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужности.
Директору који неположи испит за директора
у року од две године од дана ступања на дужности, престаје дужност директора. Лиценца за
директора одузима се директору који је осуђен
правоснажном пресудоом за повреду забране
из члана 110 - 113 ЗООСВ, за краивично дело
или привредни преступ у вршењу дужности.
Програм обуке у складу са стандардима компоентенције директора, програм испита, начин
и послтупак полагања исптиа, састав и начин
рада комисије Министарства, односно надлежног органа, садржину и изглед обрасца лиценце
за дидректора, садржај и начин вођења рекгистара издатих лиценци за директора, нахнаде
за рад чланове комисије и остала примања у
вези са полагањем испита и стицањем лоиценце за дирекота, прописује министар. Лице за
директора може бити леци које је држављанин
Републике Србије, да има психичку, физичку
и здраствену способвност, за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правоснажнопм
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслован казна затвора у трајању од најмање три месеца ка и за кривичан дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
напуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и протгив човечности и других добара заштићених међународним
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скаду са законом утврђено
дискриминаторно понашање. Директор се бира
Бесплатна публикација о запошљавању

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Васпитач

у групи припремно предшколског
програма
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” у Сурдулици.
Кандидати треба: 1) да поседују одговарајуће
образовање у складу са чланом 140-143 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и у складу са чланом 27. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук
Караџић” у Сурдулици, дел. бр. 1417 од 12. 09.
2019. године, 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 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 родоскрвнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, ул. Јадранска бб, 17530, Сурдулица. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници МПНТР (предаје
се оригинални пријавни формулар), 2. овере-

ну копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, (не старију од 6 месеци), 3. доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинална или
оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју оставрених бодова, односно положеним испитима из
психологије и педагодије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово образовање поседују, за оне који ово образовање не
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; (оригинал или копија не старија од шест месеци), 4.
доказ из казнене евиденције МУП -а (оригинал
или оверена фотокопија) да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утвђено дискриминаторно понашање;
напомена: овај доказ - уверење мора бити
издато након расписивања конкурса, у случају
да је уверење издато пре расписивања конкурса пријава ће бити одбачена и неће се узети у разматрање; 5. уверење основног јавног
тужилаштва да се не води истрага, . напомена:
уверење мора бити издато након раписивања
конкурса (оригинал или оверена копија); 6. уверење основног суда да није покренут кривични
поступак. напомена: уверење мора бити издато након расписивања конкурса (оригинал или
оверена копија), 7. уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија), не старије од
6 месеци; напомена: датум издавања уверења
не сме бити старији од шест месеци, без обзира
да ли се уверење предаје у оригиналу или у
форми оверене копије); 8. доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 9. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; напомена:
датум издавања извода не сме бити старији од
шест месеци, без обзира да ли се извод предаје
у оригиналу или у форми оверене копије, 10.
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду; напомена: кандидати немају
обавезу да у конкурсној документацији доставе
лекарско уверење. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор школе. Избор
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошкуу процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања; У случајевима да кандидатима пријава буде одбачена као непотпуна, комисија има
обавезу да у образложењу решења о избору
кандидата наведе све кандидате који су се јавили на конкурс, као и кандидате чије су пријаве одбачене као непотпуне, као и разлоге због
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чега су пријаве одбачене и да ово решење достави свим кандидатима. Комисија нема обавезу
да кандидате чије су пријаве одбачене посебним закључком обавештава, нити има обавезу
да им пре истека рока за пријављивање тражи
допуну документације у случају да им је документација непотпуна. Пријаве доставити лично
или слати на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, ул. Јадранска бб, 17530, Сурдулица. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Наставник руског језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и
посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић”
у Сурдулици. Кандидати треба: 1) да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140-143 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 др. закон и 6/2020), и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019;
2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани 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 родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, ул. Јадранска бб, 17530, Сурдулица. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници МПНТР (предаје
се оригинални пријавни формулар), 2. оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, (не старију од 6 месеци), 3. доказ
кандидата да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
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ким системом преноса бодова (оригинална или
оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју оставрених бодова, односно положеним испитима из
психологије и педагодије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово образовање поседују, за оне који ово образовање не
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; (оригинал или копија не старија од шест месеци),
4. доказ из казнене евиденције МУП -а (оригинал или оверена фотокопија) да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примања или давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; напомена: овај доказ - уверење
мора бити издато након расписивања конкурса, у случају да је уверење издато пре расписивања конкурса пријава ће бити одбачена и неће
ући у разматрање; 5. уверење основног јавног
тужилаштва да се не води истрага. напомена:
уверење мора бити издато након раписивања
конкурса (оригинал или оверена копија); 6.
уверење основног суда да није покренут кривични поступак. напомена: уверење мора бити
издато након расписивања конкурса (оригинал
или оверена копија); 7. Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; напомена: датум издавања уверења не сме бити старији од шест месеци, без
обзира да ли се уверење предаје у оригиналу
или у форми оверене копије); 8. доказ одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 9. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; напомена:
датум издавања извода не сме бити старији од
шест месеци, без обзира да ли се извод предаје
у оригиналу или у форми оверене копије, 10.
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду; напомена: кандидати немају
обавезу да у конкурсној документацији доставе
лекарско уверење. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор школе. Избор
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психолошкуу
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања; У случајевима да кандидатима
пријава буде одбачена као непотпуна, комисија има обавезу да у образложењу решења о
избору кандидата наведе све кандидате који су
се јавили на конкурс, као и кандидате чије су
пријаве одбачене као непотпуне, као и разлоге
због чега су пријаве одбачене и да ово решење
достави свим кандидатима. Комисија нема обавезу да ове кандидате чије су пријаве одбачене посебним закључком обавештава, нити има
обавезу да им пре истека рока за пријављивање тражи допуну документације у случају
да им је документација непотпуна. Пријаве
доставити лично или слати на адресу: ОШ„Вук
Караџић” Сурдулица, ул. Јадранска бб, 17530,

Сурдулица. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Педагошки асистент

за децу и ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време за
школску годину 2020/2021. (од 01.
септембра 2020. године до 31.08.2021.
године)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: у складу са чланом 139 ЗОСОВ и чл.
8 став 1 Правилника о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”,
бр. 87 од 12.12.2019. године) у радни однос
у установи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом и то ако: 1)
има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
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; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
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. Услови из става 1. овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Додатни услови: да кандидат
познаје ромски језик, да има искуства у раду са
ромском децом и ученицима; да има завршену
обуку за радно место педагошког асистента за
децу и ученике ромске националности којима
је потребна додатна подршка у образовању. (у
складу са Правилником о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту). Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и
одштампан пријавни формулар на званичној
интернет страници МПНТР (предаје се оригинални пријавни формулар), 2. оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, (не старију од 6 месеци), 3. доказ из казнене евиденције МУП -а (оригинал или оверена
фотокопија) да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; напомена:
овај доказ - уверење мора бити издато након
расписивања конкурса. у случају да је уверење
издато пре расписивања конкурса пријава ће
бити одбачена и неће ући у разматрање, 4.
уверење основног јавног тужилаштва да се не
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води истрага. напомена: уверење мора бити
издато након раписивања конкурса (оригинал
или оверена копија); 5. уверење основног суда
да није покренут кривични поступак. напомена: уверење мора бити издато након расписивања конкурса (оригинал или оверена копија),
6. уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија), не старије од 6 месеци; напомена: датум издавања уверења не сме бити
старији од шест месеци, без обзира да ли се
уверење предаје у оригиналу или у форми оверене копије); 7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), не старије
од 6 месеци; напомена: датум издавања извода
не сме бити старији од шест месеци, без обзира да ли се извод предаје у оригиналу или у
форми оверене копије, 8. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду; напомена: кандидати немају обавезу да у конкурсној документацији доставе лекарско уверење,
9. доказ о завршеној обуци за педагошког асистента (оверена копија не старија од шест месеци). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору
кандидата, кандидати изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошкуу процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања;
У случајевима да кандидатима пријава буде
одбачена као непотпуна, комисија има обавезу
да у образложењу решења о избору кандидата наведе све кандидате који су се јавили на
конкурс, као и кандидате чије су пријаве одбачене као непотпуне, као и разлоге због чега
су пријаве одбачене и да ово решење достави
свим кандидатима. Комисија нема обавезу да
ове кандидате чије су пријаве одбачене посебним закључком обавештава, нити има обавезу
да им пре истека рока за пријављивање тражи
допуну документације у случају да им је документација непотпуна. Пријаве доставити лично
или слати на адресу: ОШ „Вук Караџић” Сурдулица, ул. Јадранска бб, 17530, Сурдулица.
Ближе информације о конкурсу можете добити
преко телефона: 017/815-950. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
1. поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по про¬писима који су уређивали високо
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образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; 2. поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника;
3. поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужност); 4. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 5. поседовање
држављанства Републике Србије; 6. знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 7. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, као и
да није осуђивано правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 8. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог Закона, то
јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и нај¬мање десет година
рада на пословима образовања и васпитања у
установи, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: 1. доказ о држављанству РС (уверење
о држављанству не старије од 6 месеци), 2.
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); 3. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (лице које је стекло
одговарајуће образовање на студијама другог
степена доставља диплому првог и другог степена); 4. доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); 5. оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; 6. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1. тачке 3) Закона о основама система образовања
и васпитања, издато након објављивања конкурса и то: уверење надлежне службе МУП-а
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима
за избор директора; уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога, за наведена кривична дела,
издато након објављивања конкурса; уверење
Привредног суда да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности, издато након објављивања конкурса;
7. потврду о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања; 8. лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци); 9. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); 10. доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); 11. оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); 12. преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно); 13. доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); 14.
оквирни план рада за време мандата (факултативно). Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у шатмпаној форми доставља школи, уз пријаву. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће
узети у разматрање, као и фотокопије документа која нису оверена од стране надлежног
органа (јавног бележника, органа градске или
општинске управе, суда). Пријаве на конкурс
достављају се лично или у облику препоручене пошиљке, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора школе”, на адресу: Основна
школа „Јован Јовановић Змај”, Сурдулица, ул.
Дринске Дивизије бр. 6. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона 017/815-250 у времену од 8
до 14 часова.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛ САДОВЕАНУ”

26347 Гребенац, Васка Попе 60
тел. 013/857-105

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13,75/14 и 13/17 - одлука УС РС, 113/17 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18
- др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20),
чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020),
Правилником о организацији и систематизацији
послова ОШ „Михаил Садовеану” Гребенац; да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
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дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансије
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжињер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичартеоријска математика, дипломирани инжињер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије
-математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер, треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије),
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике; да
има психичку, физичку и здравствену способностза рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (румунски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (одштампани формулар попуњен на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) кандидат треба да достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (кандидат
који је завршио мастер студије доставља диплому или уверење са основних студија и мастер
студија); доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом бодова (оригинал или
оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који образовање
поседују; они који не поседују, Закон сходно
члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од
једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
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испита за лиценцу; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), извод из казнене евиденције (од
надлежне полицијске управе МУП-а и СУДА, не
старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
- румунски језик, у складу са чланом 141 став
7 Закона доказује се стеченим средњим, вишим
или високим образовањем на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад (румунски језик) или положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Након тога комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни односи и обавља
разговор са њима. У року од осам дана од
обављеног разговора комисија доноси решење
о избору кандидата. Додатне информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 013/857-105. Пријаве на оглас и
потребну документацију заједно са пријавним
формуларом, слати на адресу: Основна школа
„Михаил Садовеану”, Васка Попе 60, Гребенац
или донети лично у секретаријат установе, радним данима од 09.00 до 13.00 часова. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 10/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави
да ће податке прибавити сама. Потребно је да
учесник конкурса, поред документације коју
доставља у писаној изјави, наведе за коју се од
предвиђених могућности опредељује, да орган
прибави податке о којима се води службена
евиденција (у овој изјави мора навести име и
презиме, датум рођења, ЈМБГ и име родитеља)
или да ће то кандидат учинити сам. Непотпуне и неблаговрмене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у Публикацији
„Послови”.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-022

26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Олигофренопедагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и посебне услове
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
2/20); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву за конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, односних венчаних, уколико је настала промена презимена (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима
студија из области за које је конкурс објављен
(не старије од 6 месеци), биографију у штампаном облику, уверење надлежне полицијске
управе да против њих није изречена правоснажна пресуда. Доказ о испуњавању услова
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима се прибавља пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”.

Наставник математике

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и посебне услове
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 2/20); б) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечно-

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020), у даљем
тексту: Закон - може бити изабрано лице које
има одговарајуће високо образовање стечено на: 1) 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 предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог
степена нз научне, односно стручне области
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за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање психичке,
физичке и здравствене способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за кандидата није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, може бити изабрано лице које,
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа
(јавног бележника). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању;
лекарско уверење (не старије од 6 месеци);
уверење о некажњавању из МУП-а за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); копију извода из матичне
књиге рођених; доказ о знању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јован Стерија Поповић”
Велика Греда, Маршала Тита 116, 26366 Велика
Греда, у затвореној коверти, са назнаком, лично или поштом. Ближе инфорације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на телефон: 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР”
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-604, 731-004

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студијама другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне или стручне области или области
Бесплатна публикација о запошљавању

педагошких наука - на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са закононом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у складу
са чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања. Заинтересовани кандидати попуњавају апликациони формулар који се
налази на званичној интернет страници МПНТР
и одштампан формулар достављају установи са
следећом документацијом у прилогу: дипломом
о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији и доказом о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уверење са високошколске установе или копија индекса). Сматра се
да наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има ово образовање; уверењем о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6
месеци; уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; очитаном личном
картом. 5. 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. Кандидати који буду ушли у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће 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 термину разговора биће обавештени путем телефона и мејла који су доставили у
апликационом формулару). У року од 8 дана од
дана обављеног разговора комисија ће донети
решење о избору кандидата. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидат доставља пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање и поднета документација са пријавним формуларом не враћа
се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објавливања у листу НСЗ „Послови”. Уколико последњи дан истека рока падне
у недељу или државни празник, као последњи
дан истека рока рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве се подносе лично, на адресу
Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар”
Књажевац, Лоле Рибара 12, од 8 до 12 часова или поштом препоручено, где ће се као дан
пријема рачунати дан и час пријема у пошти, са
назнаком „За конкурсну комисију”.

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

Поништава се конкурс расписан у листу
„Послови” број 882 од 20.05.2020. године и
исправка конкурса објављена у броју 884 од
03.06.2020. године, за радна места: наставник
практичне наставе у посебним условима рада
- образовни профил текстилство и кожарство,
са 92% радног времена и наставник практичне
наставе у посебним условима рада - образовни профил текстилство и кожарство, са 100%
радног времена.

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

Наставник практичне наставе у
посебним условима рада, образовни
профил текстилство и кожарство
са пуним радним временом (92%)

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати
морају испуњавати услове за заснивање радног
односа у складу са чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019,
6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) имају држављанство Републике
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад. Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019,
6/2020) и Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/2004,
10/2009 и 2/2012).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске
податке, односно радну биографију (CV); извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља
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само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу - дозволу за рад, уколико кандидат
има лиценцу и очитану личну карту. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним
фотокопијама. Кандидати који су доставили
документацију по конкурсу објављеном у листу
„Послови” у бр. 882 од 20.05.2020. и бр. 884 од
03.06.2020. нису у обавези да достављају нову
документацију, осим новог пријавног формулара са интернет странице МПНТР. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе непосредно или путем поште на адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар,
Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком
„Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт
телефон: 019/429744 - секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима.

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

Наставник практичне наставе у
посебним условима рада, образовни
профил текстилство и кожарство
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати
морају испуњавати услове за заснивање радног
односа у складу са чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019,
6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад). Кандидат
треба да поседује одговарајуће образовање из
чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018
- и др. закони, 10/2019, 6/2020) и Правилника
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске
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податке, односно радну биографију (CV); извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу - дозволу за рад, уколико кандидат
има лиценцу и очитану личну карту. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним
фотокопијама. Кандидати који су доставили
документацију по конкурсу објављеном у листу
„Послови” у бр. 882 од 20.05.2020. и бр. 884 од
03.06.2020. нису у обавези да достављају нову
документацију, осим новог пријавног формулара са интернет странице МПНТР. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе непосредно или путем поште на адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар,
Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт
телефон: 019/429744 - секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар, Лењинова 1

Чистачица
Наставник биологије

на одређено време до повратка одсутног
запосленог на рад, са 50% норме за
радно место

Наставник технике и технологије,
техничког и информатичког
образовање

на одређено време до повратка на
рад запосленог, односно престанка
мировања радног односа, са 10% норме
за радно место
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: кандидат
за наставника: да има одговарајуће образовање
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/2018 и 10/2019) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/2016,
11/16, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/2019); кандидат за чистача: да има одговарајуће образовање
и то у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Ђура Јакшић”
у Зајечару; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе 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;
да има држављанство Републике Србије; да зна

српски језик. Кандидати за сва три радна места попуњавају пријавни формулар са званичне
интернет странице Министрства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
на конкурс кандидат треба да приложи: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном;
за чистача - доказ о стеченом одговарајућем
образовању сходно Правилнику о организацији
и ситематизацији послова у ОШ „Ђура Јакшић” у
Зајечару - да лице поседује основно образовање
(оверена фотокопија доказа о стеченом основном образовању); за наставника - доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и
10/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) - оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија. Кандидати за сва три радна
места даље достављају доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за која
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кандидат
има држављанство Републике Србије (оригинал
уверења, не старији од шест месеци); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе – оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад школа не
ради, рок истиче истеком првог наредног радног
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу, у складу са Законом и подзаконским актима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава се може поднети у
просторијама школе или предати препорученом
поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић” у Зајечару, Лењинова 1, 19000 Зајечар, у затвореној
коверти са назнаком „За комисију за избор”. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Информације о
конкурсу могу се добити непосредно у школи,
као и на телефон: 019/34-00-517.

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

Педагог школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
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чење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20), односно да: 1) има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/19 и 6/20), које је стекао на: а)на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинрне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичко струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим оразовањем. У складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 8/15,
11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19): дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани
школски психолог - педагог, дипломирани педагог - мастер, мастер педагог. 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца или које је
осуђено за; кривична дела насиље у породици; одузимање малолетног лица; запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изрчену кривичну санкцију, ни лице за
које је у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије;5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно- васпитни рад.Кандидат попуњаваја формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе (односно уверења уколико диплома
није издата) о стеченом одговарајућем степену
и врсти образовања; уверење о неосуђиваности
надлежне полицијске управе (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеца, извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; биографија. Уверења која се достављају не смеју
бити старија од 6 месеци. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност улова кандидата за пријем
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у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве које
су навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са
њима. О терминима за разговор кандидати ће
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће донети решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на телефон број 030/463-391.
Пријаве се достављају на адресу: Средња школа „Никола тесла”, 19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13, са назнаком „За конкурс - за радно место
педагога школе”.

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

Наставник предметне наставе наставник латинског језика

са 11,12% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20),
односно да: 1) има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), које је стекао на: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно друге стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинрне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у Гимназији
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020): 1)
професор класичне филологије; 2) дипломирани класични филолог; 3) мастер класични
филолог.2) има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца или које је осуђено за; кривична
дела насиље у породици; одузимање малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изрчену кривичну
санкцију, ни лице за које је у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовноваспитни рад.Кандидат попуњаваја формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона/
мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат
доставља следећу документацију: - оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од
3 месеца, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеца, извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија),
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; - биографија. Уверења која се достављају
не смеју бити старија од 6 месеци.Конкурсна
комисија утврђује испуњеност улова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава.Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на
бројеве које су навели или на наведене мејл
адресе. Конкурсна комисија ће донети решење
о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора. Лекарско уверење
- доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 030 /463-391. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсза радно место наставника предметне наставенаставник латинског језика”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА”
19000 Зајечар,
Ђердапска бб

Домар/мајстор

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан26.08.2020. | Број 896–897 |
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дидат треба да испуњава и услове у складу
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање и то сходно члану 44 Правилника
о организацији и систематизацији послова у
ОШ”Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министрства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем образовању сходно чл. 44
Правилника о организацији и ситематизацији
послова у ОШ „Љубица Радосављевић Нада” у
Зајечару (дел. бр. 234 од 20.03.2018. године)
- средње образовање у трајању од три године, и то електроинсталатер (оверена фотокопија доказа о стеченом средњем образовању);
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС - оригинал не
старији од 6 месеци); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал
уверења - не старији од шест месеци); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или
други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал
или оверена фотокопија). Лекарско уверење
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Школа није у обавези
да враћа конкурсну документацију. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека
тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, или у
неки други дан кад Школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу,
у складу са Законом и подзаконским актима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријава се може поднети
у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: ОШ”Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару, ул. Ђердапска бб,
19000 Зајечар, у затвореној коверти са назнаком „За комисију за избор „. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу
се добити непосредно у школи, као и на телефон 019/442-112.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА”
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731425

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Васпитач

Педагошки асистент

2 извршиоца

на одређено време
за радну 2020/2021. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме, познавање ромског језика, завршену уводну обуку
за педагошког асистента, да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеци као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављње малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да
имају држављанство Републике Србије, познавање српског језика. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају и
оверене преписе, и то: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента; завршени програм обуке за педагошке асистенте, девет модула у трајању од
196 часова (36 ЕСПБ); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених; уверење потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци).
Доказ да има психичку, 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
којем се остварује васпитно-образовни рад
се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок
за пријављивање кандидата на оглас је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата
доноси Конкурсна комисија након обављеног
разговора са кандидатима који испуњавају
прописане услове и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора. Пријаве са потребном документацијом доставити: Предшколској установи „Бајка” Књажевац, Капларова 6. За више
информација позвати на телефон 019/731-425.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУЦКО”

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће
образовање из чл 140, чл. 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17… 6/20) и чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 18/10… 10/19); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство РС; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су обавезни да уз пријаву и
биографију приложе: попуњен пријавни формулар. који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; диплому о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци); уверење, потврду о неосуђиваности (да није старија од шест месеци). Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ - потврду одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио српски језик достављају
само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или овереном
препису. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора. Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом у националну службу за запошљавање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Предшколска установа „Буцко”
Сокобања, ул. Митрополита Михаила број 16,
18230 Сокобања.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
Елемир-Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Чистачица

на неодређено време са непуним радним
временом (50%) и на одређено време са
непуним радним временом (50%)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има
одговарајуће образовање и то: а) први степен
образовања - завршена основна школа, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
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но дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем образовању: оверена фотокопија
дипломе/уверења траженог степена и врсте
образовања, 3. уверење о држављанству оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3), који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6.
доказ да је стекао образовање на српском језику, (диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 2 сматра
се доказом о знању српског језика под тачком;
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је до 07.09.2020. године. Пријаве слати на
адресу школе: ОШ „Светозар Марковић Тоза”,
Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон: 023/737-708.

ОШ „СТАНКО КРСТИН”
23221 Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002
e-mail: skrstin@sezampro.rs

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и
113/17), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. - 88/2017, 27/2018 - др.
Бесплатна публикација о запошљавању

закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и
то да: 1. има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и 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: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и 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 (српски језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс потребно
је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; 2. биографију (CV); 3. оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, 4. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 5. 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 образовања и васпитања, 6.
оригинал или оверена фотокопија уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), 7. оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци).
Пријаве слати на адресу: ОШ„Станко Крстин”
Радојево, 23221 Радојево, Карађорђева 8, са
назнаком „За конкурс за наставника математике”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ”
ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Спремачица

на одређено време,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 46 Правилника

о организацији и систематизацији послова:
I степен стручне спреме, односно завршену
основну школу; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија
сведочанства о завршеној основној школи); 3.
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 5.
сведочанство на српском језику које се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом
о знању српског језика под овом тачком 5); 6.
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа
„Урош Предић” Зрењанин, ул. Стевице Јовановић бр. 46, 23000 Зрењанин, путем поште, у
року од 10 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”
23218 Нова Црња, ЈНА 113
тел./факс: 023/815-024
e-mail: petefinc@gmail.com

Наставник предметне
наставе физичког
и здравственог васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: За наставника предметне наставе
физичког и здравственог васпитања може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
1. има одговарајуће прописано високо образовање у складу са чланом 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања
(високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке акдемске
студије по пропису које уређује високо образовање, или на основним студијама у трајању
од најмање четри године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
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(тражиће се уверење пре закључења уговора о раду); 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену затворску санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
(мађарски) на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Оверене фотокопије докумената немогу бити старије од шест месеци од дана подношења пријаве. Уз пријаву на конкурс која се
налази на званичној страници Министарства
кандидат подноси још и следећа документа:
доказ о држављанству (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о знању језика на коме се одвија образовно-васпитни рад (осим за кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику),
одговарајуће лекарско уверење, доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања. Контакт особа је директор школе на
телефон број 023/815-064.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Педагошки асистент
на одређено време,
до краја школске
2020/2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС ,
113/17, 95/18 - аутентично тумачење) кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у члану
139, и 141 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилника о програму обуке за педагошког асистента
(„Сл. гласник РС бр. 11/2010): 1. да има одговарајуће образовање и то: средње стручно образовање, односно да поседује IV степен стручне
спреме и завршен програм обуке за педагошког асистента по програму обуке Министарства
просвете науке и технолошког развоја. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи);
2. лице које испуњава услове за наставника,
васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима
и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа
у установи); 3. лице које је засновало радни
однос на одређено време ради замене одсутног
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 4. сарадник у
предшколској установи (ако има образовање из
члана 142 Закона); 5. педагошки и андрагошки
асистент и помоћни наставник. Кандидат треба
и: 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
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да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и 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. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан
да обавезно достави: 1. пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 2.
доказ о одговарајућем образовању: А) оверена
фотокопија сведочанства о завршеној средњој
школи, Б) доказ о завршеном програму обуке
за педагошког асистента по програму обуке
Министарства просвете науке и технолошког
развоја (оверена фотокопија); 3. уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 4. доказ да није осуђиван - из МУП-а
оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ о
знању српског језика доставља се ако кандидат није стекао одговарајуће знање на српском језику. 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.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат уз обавезну документацију би
требало да достави и кратку биографију са
контакт телефоном. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се
секретару школе на телефон 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез,
Трг Кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

Наставник математике

са 56,56% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,

54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутент. тумачење) кандидат треба да
испуњава и услове утврђене у члану 139, 140,
142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2
став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 1. да има одговарајуће образовање:
А) високо образовање на студијама 2.степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије): (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука (мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо
образовање на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1.степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од 3
године или вишим образовањем. Наставник,
васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Сматра се да наставник, 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
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника
може да обавља лице које има дозволу за рад
(лиценцу). Без лиценце послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 2.
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом
стеченим ван установе, под условима и на
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос на
одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер мататичар,
мастер професор математике, мастер професор
математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике
- мастер, дипломирани математичар - мастер,
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дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике. Кандидат треба и:
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе 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;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 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 високом
образовању: А) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања,
Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска
установа); 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3) који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија; 6.
доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе
(диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 2 сматра
се доказом о знању српског језика под тачком
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси
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решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу директору, у
року од осам дана од дана достављења решења
о избору кандидата од стране конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у року од 8
дана од дана подношења. Рок за подношење
пријаве са доказима о испуњености услова је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Трг
кнеза Михаила 2, 23260 Перлез, са назнаком „За
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене
и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се директору школе на телефон
023/3813-170.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез,
Трг Кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутент. тумачење) кандидат треба да
испуњава и услове утврђене у члану 139, 140,
142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2
став 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама
2. 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 предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама 1.
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора
имати образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Сматра се да наставник, 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 образовање из члана 142 став 1
Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника
може да обавља: 1. приправник (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи); 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним
стажом стеченим ван установе, под условима и

на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи); 3. лице које је засновало радни однос на
одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона); 5. педагошки и андрагошки асистент и
помоћни наставник. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор
математике; дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике
и физике односно математике и информатике.
Кандидат треба и: 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе 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; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. 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 високом образовању: А) оверена
фотокопија дипломе/уверења траженог степена
и врсте образовања, Б) доказ о образовању из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда
високошколска установа); 3. уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који
није старији од 6 месеци - оригинал или оверена
фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског
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језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 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. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана достављења решења о избору кандидата од стране конкурсне комисије. Директор о жалби
одлучује у року од 8 дана од дана подношења.
Рок за подношење пријаве са доказима о
испуњености услова је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе: Трг кнеза
Михаила 2, 23260 Перлез, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе на телефон
023/3813-170.

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
11210 Београд - Котеж, Mилана Зечара 2
тел. 011/271-2982

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање
ромског језика; савладан програм обуке за
педагошког асистента у складу са Правилником
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” број 87).
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: одштампан и читко попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, оригинал или
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139
ст. 1. тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (издато у МУП-у), уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, доказ о познавњу
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику),
кратку биографију. Доказ који се односи на
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, подноси се приликом пријема

98

| Број 896–897 | 26.08.2020.

у радни однос. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе поштом или лично у Секретаријату
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОШ „ДР АРЧИБАЛД РАЈС
Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Педагошки асистент

на одређено време на 12 месеци до
краја школске 2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон,10/2019 и 6/2020) и
Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Др Арчибалд Рајс” број 01-216
од 09.03.2018. године са изменама и допунама
и то: 1) IV степен стручне спреме; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење
о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду); 3) да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
таквих документа о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад), 6) да су
завршили обуку за педагошког асистента ( завршен прописан програм обуке за рад са децом и
ученицима ромске националне мањине); 7) да
знају ромски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије;
биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању (оверене копије дипломе не старије од
6 месеци); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље упородици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или
оверена копија, да није старије од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија да није старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија да није старије
од 6 месеци); доказ о похађању обуке за педагошког асистента (оверену потврду да није ста-

рија од 6 месеци); доказ о знању ромског језика
(оверено уверење да није старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће знање нису стекли
на српском језику. Доказ да кандидат има психички, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се поштом на
адресу ОШ „Др Арчибалд Рајс” ,улица Патриса
Лумумбе бр. 5, са назнаком „Пријава на конкурс” или лично у школи радним данима од 08
до 14 часова. Контакт телефон: 011/2772-563.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДР АРЧИБАЛД РАЈС
Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Оглас објављен у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови” 11.03.2020.
године, за радно место наставник разредне
наставе, поништава се у целости.

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а 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
особа 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 право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији 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 органа, 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 инвалидитетом (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 документацију 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 запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо 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 самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа 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, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Крагујевац

Железничка 22
тел. 031/590-600

Јагодина

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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

Пријепоље
Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

