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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 позиви

На основу члана 52 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон,
113/17 и 49/21), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана запошљавања за период од 2021.
до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21),
чл. 86а-86д, 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) и Правилника о ближим критеријумима и
условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради
стицања додатних знања и вештина („Сл. гласник РС”, бр. 13/18, 57/18 и
45/22), дана 26.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА ЗА ПОТРЕБЕ
ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2022. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Намена и циљ мере
Мера обука за потребе послодавца за запосленог (у даљем тескту: мера)
спроводи се ради стицања додатних знања и вештина запосленог ради
унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и
вештина у циљу потреба процеса рада. Циљ мере је одржање запослења
код послодавца.
Мера се реализује ради усавршавања запосленог, у складу са Уредбом о
правилима за доделу државне помоћи.
Под усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и
вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које
су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.
Извођач обуке
Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са Законом о образовању одраслих, односно
лиценцирани извођач обуке, у складу са законом Републике Србије (у
даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца.
Учешће у финансирању мере
У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава за реализацију мере, Национална служба за запошљавање
(у даљем тексту: Национална служба) може послодавцу на основу захтева да исплати средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке
ради усавршавања до 50% од укупних оправданих трошкова, а највише
до 100.000,00 динара по полазнику.
Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке се могу повећати највише до 70% оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику и то за:
– највише 20 процентних поена уколико је послодавац мали привредни
субјект,
– највише 10 процентних поена уколико је послодавац средњи привредни субјект,
– највише 10 процентних поена уколико се у обуке укључују особе са
инвалидитетом или особе које се теже запошљавају и то:
1. лица без квалификације, односно без завршене средње школе
2. старији од 50 година
3. припадници етничких мањина.
Средства додељена по мери су хоризонтална државна помоћ.
Оправдани трошкови обуке:
– трошкови предавача за сате које проведу на обуци полазника,
– оперативни трошкови предавача и полазника у вези са обуком као што
су путни, трошкови смештаја, материјала и залиха, амортизације опреме
и алата, у обиму у коме се искључиво користе за потребе обуке,
– саветодавних услуга у вези са обуком,
– трошкови полазника и општи индиректни трошкови (административни
трошкови, закуп, режијски трошкови), за сате које полазници проводе
на обуци.
Учешће у финансирању мере се не може одобрити за обуке полазника
које послодавац спроводи ради испуњења законских обавеза.
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Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/
или јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа и правног
лица које управља и/или располаже јавним средствима, за исте оправдане трошкове за исту врсту обуке и иста лица, укупан износ додељених
средстава не може бити већи од прописаних овим јавним позивом.
Динамика исплате средстава на име учешћа у финансирању
мере
Уговорена средства за реализацију мере Национална служба исплаћује
послодавцу у целости након завршетка обуке, односно по достављању
доказа да су полазници обучени и стекли сертификат/уверење/потврду.
Број запослених за који се могу одобрити средства на име обуке
Послодавац који има до 5 запослених има право да у обуку укључи једног
запосленог, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у
обуку укључи двоје запослених, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запослене чији број не може бити
већи од 20% укупног броја запослених.
II УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац под условом:
– да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој
структури 100%);
– да у последња 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
– да у последња 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника
принудне наплате Народне банке Србије;
– да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно
измирује;
– да има план усавршавања запосленог;
– да има извођача обуке, који има статус јавно признатог организатора
активности образовања одраслих или је лиценциран у складу са законима Републике Србије;
– да у обуку укључи запосленог који је у радном односу на неодређено
време у трајању од најмање 6 месеци пре подношења захтева за учешће
у мери.
Захтев за учешће у мери се неће одобравати за запосленог који:
– обавља приправнички стаж или
– испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на
пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
недостаје до две године.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
– захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
– план усавршавања запосленог (обавезни елементи: подаци о запосленом, подаци о тренутном радном месту, образложење потребе усавршавања, предлог обука на које се треба упутити);
– списак запослених који ће се укључити у програм обуке;
– извод из акта о организацији и систематизацији послова за које ће се
лице усавршавати или опис послова, у случају да послодавац нема законску обавезу усвајања акта о организацији и систематизацији послова;
– документација о извођачу обуке – доказ о акредитацији/лиценци за
извођење обуке, план и програм обуке, предрачун трошкова обуке, уговор о пословној сарадњи;
– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место),
односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
– доказ за запослене који припадају теже запошљивим категоријама или
имају статус особе са инвалидитетом.
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке
о којима се води службена евиденција.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или месту рада
запосленог, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава се доноси у року од 15 дана од дана
достављања предлога тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности министра надлежног за послове запошљавања, а
на основу провере поднетог захтева за учешће у мери.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења
одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума
доношења одлуке, а у току календарске године у којој је донета одлука.
У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у
којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне
службе и послодавца мора бити закључен до краја календарске године.
Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави:
– динамику реализације обуке (датум почетка и завршетка обуке, број
и списак полазника по групи, датум полагања коначног испита и датум
издавања сертификата),
– одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
– за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
– за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са
роком важења од 6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе.
2. За правно лице:
– за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
– за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са
роком важења од 6 месеци дуже од трајања уговорне обавезе.
Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
– потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица),
– фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за
текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке,
– фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и
– друге доказе у зависности од статуса жиранта.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља
своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља
делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни
извршитељ и сл.), пензионер.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да током трајања мере:
– упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
– омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
– обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за
реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене;
– по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о
реализацији обуке и копије издатих сертификата/уверења/потврде;
– задржи запосленог у радном односу на неодређено време још најмање
24 месецa након стицања сертификата/уверења/потврде;
– лице које је обучио не уступа на рад другом послодавцу;
– уколико је запослени упућен на обуку ради промене радног места – по
завршетку обуке достави копију анекса уговора о раду са запосленим.
У случају неиспуњења уговорних обавеза корисник средстава постаје
дужник Националне службе и у обавези је да врати целокупан износ
средстава исплаћених у складу са уговором на име обуке запосленог, са
законском затезном каматом од датума преноса средстава.
VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће
обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са
Законом о заштити података о личности.
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне
службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности
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и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.
Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним
законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података,
право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности.
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 31.10.2022. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), и члана 94 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 планом запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 401-00-000631/2022-24, од 30.03.2022., члана 4
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, бр. 0103-101-1/2021 од
15.04.2022. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Младеновац за период од 2021. до 2023. године,
усвојеним Одлуком I-00-06-1-35/1/2021, од 12.05.2021. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослене особе са инвалидитетом реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на
тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни
рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на
основу јавног конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног
савета за запошљавање Градске општине Младеновац.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима укљученим на јавним радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом имају:
ГО Младеновац; јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва;
предузетници; задруге; удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијала за град Београд – Испостава Младеновац, непосредно или путем поште, на прописаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

ном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе – Филијала за град Београд – Служба Младеновац или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs.

који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs и на интернет презентацији града Београда www.beograd.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе – Филијала за град Београд – Служба Младеновац.

Информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs и интернет презентацији града Београда www.
beograd.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 09.05.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), и
члана 42 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
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
планом запошљавања у 2022. години Министрака за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања, број 0103-101-3/2022
и број VIII-01 бр. 401.1-19 од 20.04.2022. године а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања града Београда за 2022. годину, дана
28.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД
И
ГРАД БЕОГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва,
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља
регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање Филијале за град Београд; завршило обуку за
развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације; испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој
фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за
доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу
Бесплатна публикација о запошљавању

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом
је 25.05.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања Општине Кучево за период од 2022. до 2023. годину број I-06-1-33/2022 од
28.02.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2022. годину број 1730-101-5/2022 од 07.04. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Пожаревац, Испостава Кучево и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу
од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијале Пожаревац, Испостава Кучево;
да има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Кучево; да региструје делатност на територији општине Кучево; завршило
обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације; испунило
раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и у
дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са
прописима за доделу државне помоћи.
11.05.2022. | Број 986 |
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Јавни позиви

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној
служби за запошљавање, Филијала Пожаревац – Испостава Кучево,
а према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно, путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.

– извођачи јавног рада чије је седиште на подручју општине Кучево,
односно имају регистровану делатност на територији општине Кучево и
то: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе;
јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; предузетници;
задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Информације о јавном позиву могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласним таблама Општине Кучево и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Кучево.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој
јединици Националне службе, Филијала Пожаревац – Испостава Кучево,
а према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или
електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од 09.05.2022. до 09.07.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања Oпштине Кучево за период од 2022. до 2023. годину број I-06-1-33/2022 од
28.02.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2022. годину број 1730-101-5/2022 од 07.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА КУЧЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених
лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање,
Филијала Пожаревац, Испостава Кучево и припадају категорији категорије теже запошљивих и незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и
ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају имају послодавци
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Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласним таблама општине Кучево и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Кучево.
Јавни конкурс је отворен од 09.05.2022. до 20.05.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања Општине Петровац на Млави за период од 2022. до 2023.
годину број 020-6/2022-02 од 31.01.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања за 2022. годину број 1730-101-3/2022
од 14.04. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених
лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање,
Филијала Пожаревац, Испостава Петровац на Млави и припадају
категорији категорије теже запошљивих и незапослених у стању
социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу
– накнаду трошкова обуке.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају имају послодавци
– извођачи јавног рада чије је седиште на подручју општине Петровац
на Млави односно имају регистровану делатност на територији општине
Петровац на Млави и то: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа; привредна
друштва; предузетници; задруге и удружења која имају статус правног
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијале Пожаревац, Испостава Петровац на Млави; да има пребивалиште, односно боравиште на територији
општине Петровац на Млави; да региструје делатност на територији
општине Петровац на Млави; завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или
друге одговарајуће организације; испунило раније обавезе и измирило
сва дуговања према Националној служби и у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу
државне помоћи.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој
јединици Националне службе, Филијала Пожаревац – Испостава Петровац на Млави, а према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs и на
огласним таблама Општине Петровац на Млави и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Петровац на Млави.
Јавни конкурс је отворен од 09.05.2022. до 16.05.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94
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), Локалног акционог плана запошљавања
Општине Петровац на Млави за период од 2022. до 2023. годину број
020-6/2022-02 од 31.01.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1730-101-3/2022 од 14.04. 2022.
године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Пожаревац, Испостава Петровац на Млави и имају завршену обуку
за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу
од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Бесплатна публикација о запошљавању

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној
служби за запошљавање, Филијала Пожаревац – Испостава Петровац на
Млави, а према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Националне службе или
преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном позиву могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласним таблама Општине Петровац на Млави и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Петровац на Млави.
Јавни позив је отворен од 09.05.2022. до 09.07.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94
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), Локалног акционог плана запошљавања
Oпштине Петровац на Млави за период од 2022. до 2023. годину број
020-6/2022-02 од 31.01.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1730-101-3/2022 од 14.04. 2022.
године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Испостава Петровац на Млави Субвенције се одобравају на подручју општине Петровац на Млави, а која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада групи неразвијених (IV група).
Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су: млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади
у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским поро11.05.2022. | Број 986 |

7

Јавни позиви

дицама; старији од 50 година; Роми; особе са инвалидитетом; радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; незапослени који се
налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља .
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној
служби за запошљавање, Филијала Пожаревац – Испостава Петровац на
Млави, а према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне
службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласној табли Oпштине Петровац на Млави и Филијале за запошљавање
Пожаревац – Испостава Петровац на Млави.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају имају послодавци – извођачи јавног рада чије је седиште на подручју општине
Велико Градиште, односно имају регистровану делатност на територији
општине Велико Градиште и то: органи аутономне покрајине и органи
јединица локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге и удружења која имају статус
правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Јавни позив отворен је од 09.05.2022 до 09.07.2022. године.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој
јединици Националне службе, Филијала Пожаревац – Испостава Велико
Градиште, а према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са
закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs и на
огласним таблама Општине Велико Градиште и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Велико Градиште.
Јавни конкурс је отворен од 09.05.2022. до 23.05.2022. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања Општине Велико Градиште за период од 2022. до 2023. годину број 112-9/202201-1 од 10.02.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1730-101-4/2022 од 11.04. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених
лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање,
Филијала Пожаревац, Испостава Велико Градиште и припадају категорији категорије теже запошљивих и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
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Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са
закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр.
30/21) и чл. 94 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), Локалног акционог
плана запошљавања Oпштине Велико Градиште за период од 2022. до
2023. годину број 112-9/2022-01-1 од 10.02.2022. године и Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1730-1014/2022 од 11.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Пожаревац, Испостава Велико Градиште и имају завршену обуку за
развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе
са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци,
почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијале Пожаревац, Iспостава Велико
Градиште; да има пребивалиште, односно боравиште на територији
општине Велико Градиште; да региструје делатност на територији општине Велико Градиште; завршило обуку за развој предузетништва по плану
и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације; испунило раније обавезе и измирило сва дуговања
према Националној служби и у дозвољеном оквиру опредељеног износа
за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне
две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној
служби за запошљавање, Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, а према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Националне службе или
преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном позиву могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласним таблама Oпштине Велико Градиште и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Велико Градиште.
Јавни позив је отворен од 09.05.2022. до 30.06.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са
закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе –
www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања oпштине Велико Градиште за период од 2022. до 2023. годину број 112-9/202201-1 од 10.02.2022. године и Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1730-101-4/2022 од 11.04. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Испостава Велико Градиште Субвенције
се одобравају на подручју општине Велико Градиште, а која према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припада групи неразвијених (III група).
Бесплатна публикација о запошљавању

Категорије теже запошљивих на које се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни
корисници новчане социјалне помоћи; незапослени који се налазе на
евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 225.000, 00 динара по лицу, односно 270.000, 00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама, и жртве породичног насиља.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној
служби за запошљавање, Филијала Пожаревац – Испостава Велико Градиште, а према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта Националне
службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац, телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласној табли Oпштине Велико Градиште и Филијале за запошљавање
Пожаревац – Испостава Велико Градиште.
Јавни позив отворен је од 09.05.2022. до 31.08.2022. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања Oпштине Жагубица за период од 2021. до 2023. годину број II-01-101-658/21 од
26.04.2021. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за
2022. годину број 1730-101-2/2022 од 07.04. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
И
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању незапослених
лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање,
Филијала Пожаревац, Испостава Жагубица и припадају категорији
категорије теже запошљивих и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као
и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
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Јавни позиви

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају имају послодавци
–извођачи јавног рада чије је седиште на подручју општине Жагубица,
односно имају регистровану делатност на територији општине Жагубица
и то: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој
јединици Националне службе, Филијала Пожаревац – Испостава Жагубица, а према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште
или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, Филијала Пожаревац , телефон 012/538-134,
012/538-102, 012/538-107, 012/538-104, на сајту www.nsz.gov.rs. и на
огласним таблама општине Жагубица и Филијале за запошљавање Пожаревац – Испостава Жагубица.
Јавни конкурс је отворен од 09.05.2022. до 16.05.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), чл. 42 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), Локалног акционог плана запошљавања града Смедерева за 2022. годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања за 2022. годину, између Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево и Града Смедерева број: 3001-101-1/2022 од
15.4.2022. године

ГРАД СМЕДЕРЕВО
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена
је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево – Одељење Смедерево (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у
њему радни однос на територији града Смедерева.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља
регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
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се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне
службе, Филијала Смедерево – Одељење Смедерево; завршило
обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације; испунило
раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и у
дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са
прописима за доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијали Смедерево – Одељење
Смедерево, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево – Одељење
Смедерево или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у
Филијали Смедерево – Одељење Смедерево или на телефон 026/633-028.
Јавни позив је отворен 10.5.2022., а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 09.6.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и
чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања
града Смедерева за 2022. годину и закљученог Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2022. годину, између Националне службе за
запошљавање, филијала Смедерево и града Смедерева, број: 3001-1011/2022 од 15.4.2022. године,

ГРАД СМЕДЕРЕВО
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Смедерево-Одељење Смедерево (у даљем тексту:
Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: лица
без основног образовања; лица без завршене средње школе; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже
дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже
од 18 месеци; жене, посебно дугорочно незапослене жене; млади до 30
година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње
школе, као и млади без радног искуства; особе са инвалидитетом; роми;
корисници новчане социјалне помоћи; лица у статусу вишка запослених;
радно способни корисници новчане социјалне помоћи; млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; жртве
породичног насиља.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (ЈЛС Смедерево разврстана је у прву и другу групу), а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и за град
Смедерево износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, кориснике новчане социјалне помоћи, млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
жртве породичног насиља.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној
организационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево
– Одељење Смедерево, непосредно, путем поште или електронским
путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијала Смедерево – Одељење Смедерево или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености јединице локалне самоуправе могу се добити у
Филијали Смедерево – Одељење Смедерево, телефон: 026/633-036.
Јавни позив је отворен од дана објављивања – 10.05.2022. до утрошка
расположивих средстава, а најкасније до 31.08.20212. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања општине Велика Плана за 2022. годину и закљученог Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2022. годину, између Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево и Општине Велика
Плана, број: 3001-101-2/2022 од 21.4.2022. године,

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре, чије је седиште на територији општине Велика Плана.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби за
запошљавање Филијала Смедерево – Испостава Велика Плана, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који
се може добити у Националној служби за запошљавање Филијала Смедерево – Испостава Велика Плана или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби
за запошљавање, Филијала Смедерево, на сајту www.nsz.gov.rs или на
телефон 026/633-035.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања – 10.5.2022., а последњи рок за пријем
пријава за учешће на Јавном конкурсу је 31.5.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), чл. 42 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), Локалног акционог плана запошљавања општине
Велика Плана за 2022. годину и закљученог Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2022. годину, између Националне службе
за запошљавање, Филијала Смедерево и Општине Велика Плана, број:
3001-101-2/2022 од 21.4.2022. године,

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже
запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у
циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као
и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине Велика Плана.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево – Испостава Велика Плана (у даљем тексту: Национална
служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање – Испостава Велика Плана, из следећих категорија: радно способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица
без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци;
особе са инвалидитетом.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Велика
Плана.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
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Јавни позиви

се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, Филијала Смедерево – Испостава
Велика Плана; завршило обуку за развој предузетништва по плану и
програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације; испунило раније обавезе и измирило сва дуговања
према Националној служби и у дозвољеном оквиру опредељеног износа
за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне
две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијали Смедерево – Испостава Велика Плана, непосредно, путем поште или електронским путем,
на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево –
Испостава Велика Плана или преузети са сајта Националне службе –
www.nsz.gov.rs
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у
Филијали Смедерево – Одељење Смедерево или на телефон 026/633-028.
Јавни позив је отворен 10.5.2022., а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 09.6.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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), Локалног акционог плана запошљавања Општине Велика Плана за 2022. годину и закљученог Споразума
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2022. годину, између Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево и Општине Велика
Плана, број: 3001-101-2/2022 од 21.4.2022. године,

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање, Филијала Смедерево – Испостава Велика Плана (у даљем
тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: лица
без основног образовања; лица без завршене средње школе; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже
дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже
од 18 месеци; жене, посебно дугорочно незапослене жене; млади до 30
година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње
школе, као и млади без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми;
корисници новчане социјалне помоћи; лица у статусу вишка запослених;
радно способни корисници новчане социјалне помоћи; млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; жртве
породичног насиља.
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Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (ЈЛС Велика Плана разврстана је у трећу групу), а у
складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и за општину Велика
Плана износи:
• 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, кориснике новчане социјалне помоћи, млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
жртве породичног насиља;
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, Филијала Смедерево – Одељење
Велика Плана, непосредно, путем поште или електронским путем, на
прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби, Филијала Смедерево – Испостава Велика Плана или преузети на сајту www.nsz.
gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености јединице локалне самоуправе могу се добити у
Филијали Смедерево – Одељење Смедерево, телефон: 026/633-019.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 10.5.2022, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
30.6.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), и члана 42 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 мера
активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2022. години Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022 – 24 од 30.03.2022.
године, члана 4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања, број 3300-101-1/2022
и број 101-4/22 од 29.04.2022. године а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Новог Пазара за 2022. годину, дана
28.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР
И
ГРАД НОВИ ПАЗАР
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва,
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља
регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и
степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији,
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
11.06.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17,
113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и
чл. 30, 35 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 мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим планом запошљавања у 2022. години Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/202224 од 30.03.2022. године, члана 4. Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања,
број 3300-101-1/2022 и број 101-4/22 од 29.04.2022. године а у складу са
Локалним акционим планом запошљавања града Новог Пазара за 2022.
годину, дана 28.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР
И
ГРАД НОВИ ПАЗАР
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни
корисници новчане социјалне помоћи; незапослени који се налазе на
евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи;
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
• 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања, до утрошка расположивих средстава, а
најкасније до 30.11.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период
од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 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), Локалног планског документа у области запошљавања Града Суботице за 2022. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања
– суфинансирање за 2022. годину број 2108-101-4/2022 од 05.04.2022.
године, дана 06.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАД СУБОТИЦА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена
је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Суботица – Град Суботица (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва,
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља
регистровану делатност на територији града Суботице и по том основу
измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је: пријављено на евиденцију незапослених Националне
службе Филијала Суботица – град Суботица; завршило обуку за развој
предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне
службе или друге одговарајуће организације; испунило раније обавезе и
измирило сва дуговања према Националној служби и Граду Суботица; у
дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у
текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.
11.05.2022. | Број 986 |
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Јавни позиви

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијала Суботица непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у организационој јединици Национaлне службе Филијала
Суботица или преузети са сајта Националне службе www.nsz.gov.rs и са
сајта Града Суботице www.subotica.rs
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане,
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе
Филијала Суботица, путем телефона: 024/644-626, на сајту Националне
службе www.nsz.gov.rs или на сајту Града Суботице www.subotica.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања, до утрошка расположивих средстава, а
најкасније до 31.08.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17,
113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и
чл. 30, 35 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), Локалног планског документа у
области запошљавања Града Суботице за 2022. годину и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне
политике запошљавања – суфинансирање за 2022. годину број 2108101-4/2022 од 05.04.2022. године, дана 06.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАД СУБОТИЦА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Суботица – Град Суботица (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; незапослени који се налазе на
евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; особе са инвалидитетом;
старији од 50 година; Роми; жене; радно способни корисници новчане
социјалне помоћи; жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи;
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијала Суботица, непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у организационој јединици Национaлне службе Филијала
Суботица или преузети на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и на
сајту Града Суботице www.subotica.rs
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане,
могу се добити у организационој јединици Националне службе Филијала Суботица, путем телефона: 024/644-615, на сајту Националне службе
www.nsz.gov.rs или на сајту Града Суботице www.subotica.rs
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Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.08.2022.
године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.
gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон и 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 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) Акционог плана за период од 2021. до 2023. године, за спорвођење Стратегије
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о учешћу у финансирању мера
активне политике запошљавања предвиђених локланим планским документом у области запошљавања министра за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022. године, а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Нова Црња
за период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2022. годину број 0908-101-2/2022

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже
запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе са евиденције
Националне службе за запошљавање Испостава Нова Црња, реализују
се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: јавне установе и
јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења
која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање
– Филијала Зрењанин и Испостава Нова Црња, или преузети на сајту
www.nsz.gov.rs и www.novacrnja.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за
запошљавање – Филијала Зрењанин на телефон 023/519-817, Испостави
Нова Црња на телефон 023/815-068 и Општине Нова Црња на број телефона 023/815-030 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.novacrnja.rs
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Опшине Нова Црња и у публикацији
„Послови”, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 20.05.2022. године.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др.
закон и 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13) и чл. 30 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) Акционог плана за период од 2021. до
2023. године, за спорвођење Стратегије запошљавања у Републици Србији
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), Одлуке о
учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених
локланим планским документом у области запошљавања министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од
30.03.2022. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања
Општине Нова Црња за период од 2021. до 2023. године и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 0908-101-2/2022

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена
је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Испостава Нова Црња (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 300.000,00 динара.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостава Нова Црња, или преузети
на сајту www.nsz.gov.rs и www.novacrnja.rs
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у Националној служби за запошљавање: Филијала Зрењанин на телефон 023/519-828, Испостава Нова Црња на телефон 023/815068 и Општини Нова Црња на број телефона 023/815-030 или на сајту
www.nsz.gov.rs и сајту www.novacrnja.rs
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а
најкасније до 31.08.2022. године и објављен је на сајту Националне службе
за запошљавање, на сајту Опшине Нова Црња и у публикацији „Послови”.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Бесплатна публикација о запошљавању

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Администрација и управа

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 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и
члана 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, брoj 2/19 и
67/21), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор,
Београд, Поп Лукина 7-9.
II Радна места која се попуњавају:
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Координатор за извештавање и
методологију примене стандарда у
јавном сектору
Одсек за методологију примене
рачуноводствених (ИПСАС) и
статистичких (ГФС 2014) стандарда
у јавном сектору, Сектор за буџетско
рачуноводство и извештавање,
звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове дефинисања
и координације пословних процеса и процедура
који се обављају у Одсеку са осталим секторима
Управе за трезор; координира рад на припреми аката којима се регулише рачуноводствена
методологија, укључујући систем буџетских класификација и правила буџетског рачуноводства;
координира и учествује у изради програма обуке
и припреми рачуноводствених упутстава; пружа
стручну помоћ у вези са применом рачуноводствених и осталих правила; координира пословима у складу са Приручником државне финансијске статистике (ГФС 2014); 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 7
година радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

2) Аналитичар за извештавање
и методологију примене стандарда
у јавном сектору
Одсек за методологију примене
рачуноводствених (ИПСАС) и
статистичких (ГФС 2014) стандарда
у јавном сектору, Сектор за буџетско
рачуноводство и извештавање,
звање саветник
1 извршилац
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Опис послова: Припрема рачуноводствене
методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у припреми програма обуке; израђује обавештења за
буџетске кориснике, кориснике локалних нивоа
власти и кориснике средстава организација за
обавезно социјално осигурање о променама у
рачуноводственој методологији; учествује у
изради предлога за доношење нових и измену
и допуну важећих законских прописа у складу
са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у изради предлога подзаконских
аката за регулисање буџетског рачуноводства;
учествује у пословима у складу са Приручником
државне финансијске статистике (ГФС 2014);
обавља 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 7-9.

3) Радно место за подршку
финансијском извештавању у складу
са стандардима у јавном сектору
Одсек за методологију примене
рачуноводствених (ИПСАС) и
статистичких (ГФС 2014) стандарда
у јавном сектору, Сектор за буџетско
рачуноводство и извештавање,
звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у припреми програма обуке; врши пријем
финансијских извештаја директних буџетских
корисника израђених на основу донетих рачуноводствених политика; израђује обавештења за
буџетске кориснике, кориснике локалних нивоа
власти и кориснике средстава организација за
обавезно социјално осигурање о променама у
рачуноводственој методологији; учествује у
изради предлога за доношење нових и измену
и допуну важећих законских прописа у складу
са међународним рачуноводственим стандардима; учествује у изради предлога подзаконских
аката за регулисање буџетског рачуноводства;
учествује у припремним активностима у складу
са Приручником државне финансијске статистике (ГФС 2014); обавља 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 1 година радног искуства у струци или
најмање пет година радног стажа у државним

органима; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

4) Радно место за подршку
пословима обрачуна зарада

Одељење за обраду личних примања,
Сектор за обраду личних примања,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Пружа подршку корисницима система за унос податка у информациони систем за обрачун зарада; пружа подршку корисницима система за обрачун зарада,
накнада зарада, и других примања; учествује
у припреми упутстава у вези са пословима
обрачуна зарада, накнада зарада и обавеза
из зарада запослених; учествује у припреми
пројектних захтева за увођење нових програмских решења или измену постојећих; обавља
пословну комуникацију са унутрашњим јединицама Управе, корисницима буџетских средстава
у вези са пословима обрачуна зарада; израђује
извештаје о реализацији пројеката за обрачун
зарада; прати прописе на основу којих се врши
обрачун зарада и обавеза из зарада запослених
и стара се о њиховој примени; 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 7-9.

5) Оператер за обраду зарада

Одељење за обраду личних примања,
Сектор за обраду личних примања,
звање референт
1 извршилац
Опис послова: Врши пријем, обраду и контролу исправности документације за обрачун личних примања код корисника буџетских средстава; обавља послове уноса података у систем
за обрачун личних примања путем аутоматске
обраде, у складу са процедурама, врши обрачун
и контролу обрачунатих личних примања; врши
обраду и обрачун накнада за боловања која се
финансирају из фондова обавезног социјалног
осигурања и израђује захтеве за рефундацију,
који се достављају надлежним фондовима;
води прописане евиденције о зарадама и накнадама зарада код корисника буџетских средстава; чува и архивира документацију и податке о
личним примањима у електронској и папирној
форми; израђује статистичке и друге извештаје
о исплаћеним зарадама и броју запослених;
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: Београд, Поп Лукина 7-9.
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6) Методолог за послове
рекламационог поступка

Група за послове рекламaционог
поступка, Одељење за извршавање
јавних плаћања, Сектор за јавна
плаћања и фискалну статистику,
звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Прати и контролише уплате, распоред и повраћај више или погрешно
уплаћених средстава у оквиру рекламационог
поступка у динарском платном промету; контролише реализацију налога платног промета
из система јавних плаћања и припрема одговоре учесницима у платном промету и организационих јединицама Управе везано за послове
рекламационог поступка у динарском платном
промету; израђује методолошка и инструктивна
упутстава за рад у поступку рекламација; учествује у изради процедура/директива из надлежности Групе; даје стручна мишљења на питања
унутрашњих јединица о пословима рекламационог поступка и израђује извештаје и информације из делокруга рада Групе; контролише
извештаје и налоге у рекламационом поступку;
води евиденције о рекламацијама у динарском
платном промету; решава рекламације везане за уплату на рачуне обједињене наплате
и учествује у решавању сложенијих случајева грешака и рекламација у платном промету;
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 7-9.

7) Радно место за послове
рекламационог поступка

Група за послове рекламaционог
поступка, Одељење за извршавање
јавних плаћања, Сектор за јавна
плаћања и фискалну статистику,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Прати и контролише уплате,
распоред и врши повраћај више или погрешно уплаћених средстава односно обавља
послове рекламационог поступка у динарском
платном промету; учествује у припреми прописа из делокруга рада Групе; сарађује у припреми процедура, упутстава и инструкција за
повраћај више или погрешно уплаћених средстава; сарађује са организационим јединицама
Управе за трезор и врши контролу уплате, распореда и повраћај више или погрешно уплаћених средстава; одговара на дописе и захтеве
других надлежних органа из делокруга Групе;
даје предлоге за увођење нових методолошких
решења у рекламационом послу и пословима
динарског платног промета; решава рекламације везане за уплату на рачуне обједињене
наплате и учествује у решавању случајева грешака и рекламација у платном промету; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Бесплатна публикација о запошљавању

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 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

8) Kоординатор послова јавних
прихода и фискалне статистике

Група за послове јавних прихода и
фискалне статистике, Одељење за
фискалну статистику, Сектор за јавна
плаћања и фискалну статистику,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема и израђује методологију за праћање уплате и распореда јавних
прихода; координира пословима фискалне статистике и учествује у припреми инструкција и
појашњења за потребе организационих јединица Управе; врши праћења примене датих
инструкција; контролише и усаглашава податке о наплаћеним и распоређеним јавним приходима и примањима на територији Републике
Србије са подацима Главне књиге трезора Републике; координира и даје стручна мишљења
запосленим у организационим јединицама
Управе из делокруга евидентирања, распореда
и повраћаја јавних прихода; сарађује и координира рад са Пореском управом по пословима који су међусобно повезани, а односе се на
наплату, распоред и повраћај јавних прихода;
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 7-9.

9) Организатор за систем
девизних плаћања

Одсек за извршавање девизних
плаћања, Сектор за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Организује, прати и контролише стање рачуна система консолидованог
рачуна трезора за девизна средства Републике Србије отвореног у Народној банци
Србије и врши усаглашавање и сравњивање
књиговодствених евиденције са евиденцијама
Народне банке Србије; прати и контролише
податке о извршеним девизним налозима у

систему за девизни КРТ; врши консолидовано вођење књиговодствених и ванкњиговодствених евиденција о отвореним девизним
подрачунима и њихову контролу по рачунима и трезорима; врши документарну контролу девизних налога и оверу налога кроз систем за девизни КРТ; сарађује са унутрашњим
организационим јединицама Управе у вези
са извршењем девизних налога; прикупља,
обрађује и анализира податке у вези са подрачунима, налозима и трансакцијама у девизном платном промету; припрема и израђује
извештаје за потребе надлежних органа у
вези са системом консолидованог рачуна трезора за девизна средства Републике Србије;
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 7-9.

10) Софтверски инжењер

Одсек за апликативни развој, Одељење
за пројектовање и апликативни развој,
Сектор за информационе технологије,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Дизајнира, конфигурише, развија и кодира софтверске програме и апликације; учествује у раду пројектно-програмерских
тимова; користи савремене методе пројектовања и моделирања апликативног софтвера;
учествује у креирању и имплементацији система заштите и криптовања података, као и
на систему дигиталног потписивања порука;
анализира квалитет података у базама података и тестира програмска решења као подршку
пословним процесима; израђује програмску и
корисничку документацију и имплементира програмска решења; прима и процесира захтеве за
промену апликативног софтвера; прати и анализира животни циклус програмских решења и
врши њихову модификацију ради побољшања
перформанси решења 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; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.
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11) Координатор развоја
инфраструктуре

Група за Дата центар, Одељење за
серверску и мрежну инфраструктуру,
Сектор за информационе технологије,
звање самостални саветник
2 извршиоца
Опис послова: Врши имплементацију, конфигурацију и одржавање продукционог, развојног и тестног окружења у оквиру Дата Центра; дефинише и спроводи стандарде, процесе
и процедуре у оквиру Дата Центра; спроводи процедуре опоравка система; обезбеђује
заштиту информација-података; планира и
дефинише потребне капацитете за Дата Центар; анализира перформансе опреме у продукционом, развојном и тестном окружењу и даје
предлоге за унапређење рада система; 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 7-9.

12) Систем администратор
информационих система и
технологија

Одељење за техничку и системску
подршку, Сектор за информационе
технологије, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Врши анализу, инсталирање,
конфигурисање и надоградњу системског софтвера на радним станицама; обавља тестирања
и предлаже надоградњу оперативних и апликативних система и врши контролу и анализу
и предлаже унапређења заштите безбедности радних станица; администрира системске
корисничке налоге и анализира потребе за
увођењем нових технологија и техничке опреме
за крајње кориснике; обавља стручну инструктажу крајњих корисника; врши мониторинг
радних станица, штампача и уређаја за беспрекидно напајање; врши ажурирање и стара се
о поштовању правила постављања садржаја
на веб сајту Управе; учествује у дефинисању
техничких захтева и поступку набавки рачунарске опреме, радних станица, преносивих и
периферних уређаја, системског и апликативног софтвера; пружа други ниво подршке при
решавању захтева у Сервис деску; 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;
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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 7-9.

13) Руководилац Групе

Група за пословне процесе и пројекте,
Одсек за пословне процесе, пројекте
и логистику, Сектор за информационе
технологије, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, планира, организује
и распоређује радне задатке и врши надзор
над радом извршилаца у Групи; прати и спроводи стандарде у области ИТ технологије и
даје стручна мишљења за израду ИТ стратегије; израђује предлоге за моделе пословања и
правце развоја у оквиру Сектора, као и за централизована правила везана за ИТ услуге Управи; учествује у изради финансијског плана из
делокруга Сектора; анализира, систематизује и
предлаже решења у вези са подршком пројектима и координира активности на управљању
пројектима; организује и спроводи методолошке поступке за моделе пословања и централизованих ИТ правила у Управи; организује припрему техничких спецификација и потребне
документације за јавне набавке; сарађује са
осталим организационим јединицама у Сектору;
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 7-9.

14) Радно место за контролу платног
промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора
Одсек за контролу пословних
процедура, Сектор за нормативне и
правне послове и контролу пословних
процедура, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља посредне и непосредне контроле унутрашњих јединица Управе у
примени прописа из делокруга рада обављања
платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора; израђује извештајe и информације
о извршеним контролама; учествује у изради
предлога налога и мера за отклањање утврђених неправилности у раду унутрашњих јединица; учествује у вршењу накнадне контроле
извршења предлога налога и мера; прати прописе из делокруга рада Одсека и стара се о
њиховој правилној примени; сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица Управе ради
обављања послова контроле; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe
радног искуства у струци; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

15) Радно место за подршку
пословима организационог
управљања

Група за аналитичке послове и развој
људских ресурса, Сектор за људске
ресурсе, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља стручно-техничке и
административне послове за потребе пројеката у оквиру унутрашње јединице; врши унос и
обраду обавезних података из области радних
односа у информатичку базу података и стара
се о редовном ажурирању кадровских евиденција Управе; обједињује и систематизује кроз
кадровске апликације податке о запосленим и
постављеним лицима Управе за трезор; формира и ажурира базе података у складу са
важећом нормативом; пружа корисничку (апликативну и функционалну) подршку корисницима система; сарађује на припреми упутстава и
пројектних захтева, ради увођења нових програмских система и прати њихову примену;
врши контролу обрађених података; 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: Београд, Поп Лукина 7-9.

16) Радно место за нормативне и
стручно-аналитичке послове из
области јавних набавки
Одсек за јавне набавке, Сектор за
материјалне ресурсе, звање виши
саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема и израђује стручне основе за израду законских аката из
области јавних набавки; припрема директиве
из области јавних набавки; припрема финансијски план Управе и израђује годишњи план
неопходан за реализацију јавних набавки; припрема и израђује конкурсну документацију за
спровођење поступка јавних набавки; контролише документацију за поступање у поднетом
захтеву за заштиту права понуђача; ради на
припреми информација и извештаја ради њиховог објављивања; обавља сарадњу са руководиоцима унутрашњих јединица у Управи у
циљу припреме и спровођења поступака јавних
набавки; сарађује са другим државним органима и организацијама надлежним за послове јавних набавки; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.

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

Администрација и управа

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; положен државни стручни
испит; најмање 7 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

17) Радно место за послове
јавних набавки

Одсек за јавне набавке, Сектор за
материјалне ресурсе, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема годишњи план јавних набавки и план јавних набавки на које се
закон не примењује; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за
спровођење јавних набавки и јавних набавки
на које се закон не примењује; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже
мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
израђује све врсте аката у поступцима јавних
набавки; спроводи поступке путем портала
јавних набавки; учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области
свог рада; припрема документацију за поступање у поднетом захтеву за заштиту права
у поступцима јавних набавки; анализира и
прати прописе из области из јавних набавки;
обавља друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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
3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

18) Методолог пословних процеса

Група за пословне процесе, Одељење
за пословне процесе и електронско
пословање, Сектор за управљање
процесима система јавних финансија,
звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Oбавља послове дефинисања,
пројектовања и координације пословних процеса и процедура који се обављају у Групи; анализира пословне процесе, учествује у изради и
имплементацији нових пројеката и програмских
решења; сарађује са свим релевантним субјектима на пословима из делокруга рада Сектора;
сарађује са организационим деловима Управе
у припреми методолошких и других упутстава
у циљу јединственог поступања запослених у
Управи; координира израдoм упутстава за потребе рада Групе и Сектора; обавља инструктажу и стручно оспособљавање запослених из
делокруга рада Сектора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
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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 5 година радног искуства у струци; као
и компетенције потребне за рад на радном
месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

19) Методолог електронског
пословања

Група за електронско пословање,
Одељење за пословне процесе и
електронско пословање, Сектор за
управљање процесима система јавних
финансија, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Aнализира рад електронских сервиса Управе; предлаже измену и унапређење постојећих функционалности у оквиру
система из делокруга рада Сектора и дефинише
њихове приоритете; прати реализацију усвојених измена и унапређења и учествује у њиховој имплементацији; прати прописе из области
делокруга рада Групе и стара се о њиховој примени; припрема методолошка упутства, процедуре и инструкције из делокруга рада Групе и
Сектора; припрема извештаје о раду електронских сервиса и извештаје о извршеним пословима Групе; сарађује са другим организационим
деловима Управе на пословима из делокруга
рада Сектора; обавља 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 5 година
радног искуства у струци; као и компетенције
потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

20) Интерни ревизор

Одсек за интерну ревизију, звање
самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Помаже у идентификовању и
процени ризичних области и учествује у изради
нацрта годишњег и стратешког плана; спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије,
развијање критеријума, преглед и анализа
доказа и документовање процеса и процедура
ревизије; обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне папире; обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне
папире; идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи
независну процену области коју је ревидирао;
саопштава или помаже при саопштавању резул-

тата обављених ревизија и консултантских
аранжмана, руководиоцу субјекта ревизије,
путем писаних или усмених извештаја; развијање и одржавање добрих односа са руководиоцима, запосленима и интерним ревизорима путем индивидуалних контаката и групних
састанака; обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или 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; положен државни стручни
испит; положен испит за овлашћеног интерног
ревизора у јавном сектору; најмање 5 година
радног искуства у струци, од тога најмање 3
године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; као и компетенције потребне за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

21) Радно место за подршку у
пословима интерне контроле

Група за интерну контролу, звање
саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове спровођења
мера за чување и обезбеђивање поверљивих
материјала; евидентира, сортира и класификује пристигле притужбе и приговоре на рад
и понашање запослених и повреда прописа у
раду унутрашњих јединица Управе и води евиденције о истим; сачињава преглед и извештај
пристиглих притужби и приговора на рад и
понашање запослених који доставља непосредном руководиоцу; учествује у припреми послова интерне контроле и припреми извештаја о
контролама покренутим на основу постојања
сумње на незаконит рад запослених, као и
о контролама покренутим на основу пријава
за непрофесионално понашање запослених;
указује непосредном руководиоцу на могућност
појаве неправилног и незаконитог рада запослених у Управи; предлаже делотворније мере
безбедности и предлаже руководиоцу инструкције за отклањање установљених пропуста које
су организационе јединице дужне отклонити;
учествује у припреми послова контроле законитости, благовремености, одговорности, професионалности и ефикасности у раду и понашању
запослених у организационим јединицама Управе; 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: Београд, Поп Лукина 7-9.
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У ФИЛИЈАЛИ СТАРИ ГРАД

22) Контролор стања
консолидованог рачуна трезора и
извршених плаћања
Одељење за јавна плаћања,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Решава рекламације везане за уплату на рачун обједињене наплате
пореза и доприноса по одбитку и учествује у
решавању сложенијих случајева грешака и
рекламација у платном промету; припрема
податке за информације од јавног значаја везано за буџетске кориснике; прати и контролише
стања консолидованог рачуна трезора Републике и консолидованих рачуна трезора локалних самоуправа и ЕПС-а; прати и контролише
стање пласмана консолидованих рачуна трезора локалних самоуправа по банкама и стање
њихове ликвидности и сарађује са трезорима
локалних самоуправа, Народном банком Србије,
Удружењем банака Србије, банкама и организационим јединицама Управе у циљу исправног
вођења евиденција о пласманима; прати
исправност распореда средстава са подрачуна
из групе 845; израђује тромесечне извештаје о
обављеном платном промету за НБС и сертификовано потписује; учествује у изради процедура за пословне процесе и контроли њихове
примене; контролише исправност плаћања у
систему платног промета обављеног клирингом
чекова и платним картицама грађана; 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, Обилићев венац 9-11.

23) Радно место за послове
платних услуга
Одељење за јавна плаћања,
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
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.
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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: Београд, Обилићев венац 9-11.

24) Радно место за организацију
послова буџетских евиденција

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: Стара Пазова, Светосавска 1.

Одељење за фискалну статистику,
звање самостални саветник
2 извршиоца

У ФИЛИЈАЛИ ЗАЈЕЧАР

Опис послова: Обавља послове који се односе на уплату, распоред и повраћај јавних
прихода и примања; организује послове на
вођењу регистара; 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 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, Обилићев венац 9-11.
У ФИЛИЈАЛИ НОВИ БЕОГРАД

25) Шеф експозитуре

експозитура Стара Пазова,
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 о статусу газдинства у регистру, као и друге потврде за које 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,

26) Директор филијале
звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира,
усмерава, координира, даје стручна упутства
и тумачења прописа, надзире рад запослених
у филијали; прати, контролише и одговара за
законитост рада филијале; остварује сарадњу
са локалним самоуправама, локалним трезорима, корисницима јавних средстава, учествује и заједнички одлучује у решавању спорних
питања из делокруга рада филијала са представницима државних органа, организација и
фондова; стара се о спровођењу законских и
подзаконских аката из области буџетског система, платног промета, мера из области директних
подстицаја за пољопривредна газдинства; организује, координира и контролише рад регистара који се воде у управи; потписује сва управна
акта која спадају у надлежност филијале као и
налоге из тог делокруга; саставља записнике о
провери прописа и предлаже покретање поступака у случајевима повреде прописаних правила
из процедура од стране државних службеника,
а односе се на делокруг филијале; контролише
поштовање кодекса понашања државних службеника и прописа у вези са сукобом интереса
државних службеника; доноси решења о именовању комисија које су прописане процедурама
за извршавање појединих послова из делокруга
рада филијала и обавља 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: Зајечар, Драгослава Срејовића 4.

27) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства
о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; обавља рачунску
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и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке
о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате 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 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: Зајечар, Драгослава Срејовића 4.
У ФИЛИЈАЛИ ЈАГОДИНА

28) Радно место за контролу
извршења јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, 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 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 1 година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Јагодина, Сквер народне омладине 3.
У ФИЛИЈАЛИ КРАГУЈЕВАЦ

29) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
Одсек за фискалну статистику,
звање референт
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: Врши пријем и контролу
исправности документације и прописаних
буџетских евиденција; врши повраћај јавних
прихода по захтеву надлежних органа; обавља
пријем и контролу поднете документације за
упис, промену и брисање из регистра; обавља
пријем и контролу поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; издаје потврде
о отвореном подрачуну, стању на подрачуну,
кумулативном промету и дневном стању за
кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и друге потврде на захтев корисника;
обавља наплату тарифе при гашењу подрачуна
корисника јавних средстава, доставља податке
у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом
и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима
јавних средстава; прима захтеве за отварање и
гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар
запослених; 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: Крагујевац, Бранка Радичевића
16а.
У ФИЛИЈАЛИ КРАЉЕВО

30) Радно место за послове платних
услуга
експозитура Врњачка Бања,
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
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.

филијали; прати, контролише и одговара за
законитост рада филијале; остварује сарадњу
са локалним самоуправама, локалним трезорима, корисницима јавних средстава, учествује
и заједнички одлучује у решавању спорних
питања из делокруга рада филијала са представницима државних органа, организација
и фондова; стара се о спровођењу законских
и подзаконских аката из области буџетског
система, платног промета, мера из области
директних подстицаја за пољопривредна газдинства; организује, координира и контролише
рад регистара који се воде у управи; потписује
сва управна акта која спадају у надлежност
филијале као и налоге из тог делокруга; саставља записнике о провери прописа и предлаже покретање поступака у случајевима повреде прописаних правила из процедура од стране
државних службеника, а односе се на делокруг
филијале; контролише поштовање кодекса
понашања државних службеника и прописа у
вези са сукобом интереса државних службеника; доноси решења о именовању комисија
које су прописане процедурама за извршавање
појединих послова из делокруга рада филијала
и обавља 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: Лозница, Трг Јована Цвијића 11

32) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање сарадник
1 извршилац

31) Директор филијале

Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

Опис послова: Руководи, организује, планира,
усмерава, координира, даје стручна упутства и
тумачења прописа, надзире рад запослених у

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 сту-

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: Врњачка Бања, Крушевачка 17.
У ФИЛИЈАЛИ ЛОЗНИЦА

звање виши саветник
1 извршилац
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Администрација и управа

дијама 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: Лозница, Трг Јована Цвијића 11.
У ФИЛИЈАЛИ НИШ

33) 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; 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: Ниш, Милојка Лешјанина 19.
У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР

34) 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
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
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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: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб.
У ФИЛИЈАЛИ ПИРОТ

35) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате 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 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: Пирот, Српских владара 87.

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: Прибој, Трг ФАП-а 2.
У ФИЛИЈАЛИ ПРОКУПЉЕ

37) Шеф експозитуре

експозитура Блаце, 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 о статусу газдинства у регистру, као и друге потврде за које 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: Блаце, Краља Петра Првог 127.

38) Радно место за послове
платних услуга

У ФИЛИЈАЛИ ПРИЈЕПОЉЕ

36) Радно место за послове платних
услуга

експозитура Куршумлија,
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
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

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
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

експозитура Прибој, звање референт
1 извршилац
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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: Куршумлија, Палих бораца 25.
У ФИЛИЈАЛИ СМЕДЕРЕВО

39) Шеф експозитуре

низација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате 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 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.

експозитура Велика Плана,
звање сарадник
1 извршилац

Место рада: Велика Плана, Милоша Великог 42.

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 о статусу газдинства у регистру, као и друге потврде за које 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.

41) Радно место за организацију
послова буџетских евиденција

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: Велика Плана, Милоша Великог 42.

40) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
експозитура Велика Плана,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и оргаБесплатна публикација о запошљавању

У ФИЛИЈАЛИ УЖИЦЕ

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, 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 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 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: Ужице, Трг партизана 8.

42) Радно место за послове
платних услуга

експозитура Чајетина, 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
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књи-

жења; 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: Чајетина, Златиборска 13.
У ФИЛИЈАЛИ ШАБАЦ

43) Радно место за организацију
послова буџетских евиденција

Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, 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 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 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: Шабац, Карађорђева 2.
У ФИЛИЈАЛИ НОВИ САД

44) Радно место за послове
буџетских евиденција
и фискалне статистике

Одсек за фискалну статистику,
звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај јавних прихода по захтеву
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надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате 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 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: Нови Сад, Модене 7.

45) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
Одсек за фискалну статистику,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и контролу
исправности документације и прописаних
буџетских евиденција; врши повраћај јавних
прихода по захтеву надлежних органа; обавља
пријем и контролу поднете документације за
упис, промену и брисање из регистра; обавља
пријем и контролу поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; издаје потврде
о отвореном подрачуну, стању на подрачуну,
кумулативном промету и дневном стању за
кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и друге потврде на захтев корисника;
обавља наплату тарифе при гашењу подрачуна
корисника јавних средстава, доставља податке
у вези са непрепознатом наплаћеном тарифом
и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима
јавних средстава; прима захтеве за отварање и
гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар
запослених; 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: Нови Сад, Модене 7.
У ФИЛИЈАЛИ ВРШАЦ

46) Радно место за организацију
послова буџетских евиденција

Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове који се односе на уплату, распоред и повраћај јавних
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прихода и примања; организује послове на
вођењу регистара; 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 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: Вршац, Феликса Милекера 17.

47) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и
примања; врши повраћај јавних прихода по
захтеву надлежних органа и поступа по рекламацијама банака за исправку грешака у платном промету приликом уплате јавних прихода;
обавља контролу поднете документације за
упис, промену и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и
укидање подрачуна корисника јавних средстава; обавља рачунску и логичку контролу
података из образаца П/Р локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама
локалне власти и филијала Републичког фонда за здравствено осигурање; издаје налоге за
ванредна пражњења рачуна за уплату јавних
прихода у корист рачуна Републике, јединица
локалних власти и организација за обавезно
социјално осигурање, по захтеву надлежних
органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе принудне
наплате 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 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: Вршац, Феликса Милекера 17.

У ФИЛИЈАЛИ ЗРЕЊАНИН

48) 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
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: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 4.
У ФИЛИЈАЛИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

49) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
експозитура Зубин Поток,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о уплати, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације
за отварање, промену и укидање подрачуна
корисника јавних средстава; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате 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 180 ЕСПБ бодова, основним
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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: Зубин Поток, Колашинских кнежева 17.

50) Шеф експозитуре

експозитура Лепосавић, 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 о статусу газдинства у регистру, као и друге потврде за које 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: Лепосавић, 24. новембар бб.

51) Радно место за послове
платних услуга

експозитура Лепосавић, 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
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;
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положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

увидом у достављени доказ не може потпуно
да оцени поседовање ове компетенције.

Место рада: Лепосавић, 24. новембар бб.

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/

52) Радно место за послове платних
услуга
експозитура Штрпце, 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
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: Штрпце, Главна улица.
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 (писано),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникацијa - провераваће се
путем симулације (писано).
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. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или
не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере, односно Конкурсна
комисија може одлучити да се кандидату ипак
изврши провера наведене компетенције, ако

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 студијско-аналитични послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Уредба о примени
међународних рачуноводствених стандарда;
Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова) – провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитични послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Уредба о примени
међународних рачуноводствених стандарда;
Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова) – провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Уредба о примени
међународних рачуноводствених стандарда;
Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
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за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова) – провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платама државних
службеника и намештеника) - провераваће се
путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за
област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платама државних
службеника и намештеника) - провераваће се
путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 6:
- 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
(писано).
- 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; Правилник о начину и поступку обављања
платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора) - провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 7:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(канцеларијско пословање) - провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Правилник о начину и поступку обављања
платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора) - провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различи-
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тих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна) провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 9:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Закон о девизном
пословању; Правилник о начину и поступку
обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна
средства) - провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 10:
- Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем
симулације (писано).
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систем) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 11:
- Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(израда секторских анализа) - провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 12:
- Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем
симулације (писано).
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга рад-

ног места (енглески језик Б1) - провераваће се
писано путем теста.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање
страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
За раднo местo под редним бројем 13:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 14:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања
платног промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора; Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора; Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна;
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе
за трезор) - провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 15:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга
радног места (Закон о државним службеницима; Уредба о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радих места у државним органима; Уредба о разврставању радних места
и мерилима за опис радних места државних
службеника) - провераваће се путем симулације (писано).
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За раднo местo под редним бројем 16:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних
набавки) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о поступку отварања понуда; Правилник о утврђивању општег
речника набавке; Правилник о утврђивању
садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала
јавних набавки; Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за
јавне набавке и вођењу регистра службеника
за јавне набавке; Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси
уз пријаву за регистрацију понуђача; Уредба о
организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки, на републичком
нивоу; Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци; Упутство за
коришћење Портала јавних набавки; Упутство
за објављивање података о јавним набавкама
које су изузете од примене закона; Динарска
вредност европских прагова; Закон о општем
управном поступку; Закон о јавној својини) провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 17:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних
набавки) - провераваће се путем симулације
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о поступку отварања понуда; Правилник о утврђивању општег
речника набавке; Правилник о утврђивању
садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала
јавних набавки; Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за
јавне набавке и вођењу регистра службеника
за јавне набавке; Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси
уз пријаву за регистрацију понуђача; Уредба о
организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки, на републичком
нивоу; Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци; Упутство за
коришћење Портала јавних набавки; Упутство
за објављивање података о јавним набавкама
које су изузете од примене закона; Динарска
вредност европских прагова) - провераваће се
путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 18:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуБесплатна публикација о запошљавању

ре из делокруга радног места (Закон о платним
услугама) - провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 19:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о платним
услугама) - провераваће се путем симулације
(писано).
За раднo местo под редним бројем 20:
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о
заједничким критеријумима за организовање
и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у
јавном сектору) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 21:
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку, Закон о државним службеницима, Кодекс понашања државних службеника) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 22:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о условима и начи-

ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна; Правилник
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова; Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку обављања платног
промета у оквиру консолидованог рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 23, 30,
34, 36, 38, 42, 48, 51 и 52:
- Посебна функционална компетенција за
област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна; Правилник
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова; Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку обављања платног
промета у оквиру консолидованог рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 24, 41,
43 и 46:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна; Правилник
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова; Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку обављања платног
промета у оквиру консолидованог рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 25, 37,
39 и 50:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе упра11.05.2022. | Број 986 |
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вљања људским ресурсима) - провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна; Правилник
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова; Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора; Правилник о
систему извршења буџета Републике Србије;
Правилник о начину и поступку обављања
платног промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 26 и
31:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се
путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама;
Закон о општем управном поступку; Уредба о
јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор;
Правилник о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова;
Правилник о Плану подрачуна консолидованог
рачуна трезора; Правилник о систему извршења буџета Републике Србије; Правилник о
начину и поступку обављања платног промета
у оквиру консолидованог рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 27, 32,
35, 40, 44, 47 и 49:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна; Правилник
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
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фондова; Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора; Правилник о
систему извршења буџета Републике Србије;
Правилник о начину и поступку обављања
платног промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 28:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се
наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна; Правилник
о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова; Правилник о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора; Правилник о
систему извршења буџета Републике Србије;
Правилник о начину и поступку обављања
платног промета у оквиру консолидованог
рачуна трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 29 и
45:
- Посебна функционална компетенција за
област рада административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем
симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују
накнаде за услуге које врши Управа за трезор;
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова;
Правилник о Плану подрачуна консолидованог
рачуна трезора; Правилник о систему извршења
буџета Републике Србије; Правилник о начину
и поступку обављања платног промета у оквиру
консолидованог рачуна трезора) - провераваће
се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 33:
- 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
(писано).
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).

- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга
радног места (Закон о платним услугама; Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују
накнаде за услуге које врши Управа за трезор;
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова;
Правилник о Плану подрачуна консолидованог
рачуна трезора; Правилник о систему извршења
буџета Републике Србије; Правилник о начину
и поступку обављања платног промета у оквиру
консолидованог рачуна трезора) - провераваће
се путем симулације (писано).
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/
V Провера понашајних компетенција за
радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 51 и 52: 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.
Провера понашајних компетенција за
радно место под редним бројем 13, 25,
26, 31, 37, 39 и 50: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност, 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: Јелена Шушиловић, тел: 011/3202312, Марија Радисављевић, тел: 011/2927-579 и
Стефан Милановић, тел: 011/3202-208, 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
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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.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
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 прибављеБесплатна публикација о запошљавању

них 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
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 6. јуна 2022. 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, Београд. 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 о рганима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 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 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.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 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, 95/18 и
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21),
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарствo рударства и енергетике - Управа за
финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Београд.
Положај који се попуњава:

Директор Управе за финансирање и
подстицање енергетске ефикасности
у Министарству рударства и енергетике
- положај у другој групи

Опис послова: Руководи, планира, организује
и координира рад Управе; даје упутства за рад
државних службеника у Управи; распоређује
послове на уже унутрашње јединице; обавља
најсложеније послове из делокруга Управе;
подноси извештаје о раду Управе; остварује
сарадњу из делокруга Управе са другим органима, међународним финансијским институцијама
и донаторима; координира и прати реализацију
послова Управе и припрему предлога пројеката за финансирање енергетске ефикасности из
средстава међународних финансијских институција и донатора; координира и прати реализацију послова доделе подстицајних средства
Управе и промотивних активности које спроводи Управа; обавља и друге послове по налогу
министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких,
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским сту11.05.2022. | Број 986 |
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дијама 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 девет година радног искуства у струци
или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и
да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и
то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и
то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место - Професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - Страни језик - Енглески језик, ниво
Б1 - провера ће се вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика - ниво Б1.
- Понашајне компетенције (Управљање
информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и
променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
рад на положају траје пет година, а место рада
је Београд, Краља Милана бр. 36.
Рок за подношење пријаве на конкурс:
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електрон-
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ску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика - ниво
Б1; додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносиоци
пријаве учествују у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика - ниво Б1.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост” сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост”.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика - ниво Б1
биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може
прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика - ниво Б1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале 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 Службе за
управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији 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.
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
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који
се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Бојана Модрић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства рударства и енергетике, на интернет презентацији и
oгласној табли Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за
управљање кадровима, на порталу е-управе,
на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 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, 95/18 и
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21),
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи:
Министарствo финансија, Београд.
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора за
нормативне послове и послове
надзора
у Управи за игре на срећу
у Министарству финансија
- положај у петој групи

Опис послова: Руководи пословима усклађивања прописа са међународним стандардима
у области рада за коју је надлежан; усклађује
рад унутрашњих јединица и врши контролу над
применом закона и других прописа од стране
организационих јединица чији рад координира;
учествује у припреми прописа у области игара
на срећу; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује наведена
област рада; координира сарадњу са управама
у саставу Министарства финансија и другим
државним органима; подноси извештаје и друге
податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова; сарађује са државним органима и организацијама других земаља у циљу
размене искустава у примени прописа у области
игара на срећу; учествује на националним и
међународним скуповима, састанцима, семинарима, обукама у циљу размене искустава и унапређења прописа из области игара на срећу и
поступања Управе; обавља и друге послове по
налогу директора Управе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
техничко-технолошких или природно-математичких 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 девет година радног искуства у струци
или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, положен државБесплатна публикација о запошљавању

ни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да нису осуђивани на казну затвора од
најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и
то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и
то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место - Прописи из надлежности и организације органа (Закон о играма на срећу) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - Прописи из области делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање
информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и
променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
рад на положају траје пет година, а место рада
је Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Помоћник директора руководилац Сектора за буџетско
рачуноводство и извештавање
у Управи за трезор у Министарству
финансија - положај у петој групи

Опис послова: Планира, организује и
усклађује рад Сектора, распоређује задатке по
ужим унутрашњим јединицама Сектора и врши
надзор над њиховим извршавањем; координира и уз стручна упутства помаже у раду ужих
унутрашњих јединица у саставу Сектора; иницира доношење прописа, директива и других
аката којима се уређује област рада Сектора и
стара се о правилној примени прописа, општих
аката и директива у вези са извршавањем
послова из делокруга Сектора; сарађује и врши
пословну комуникацију са надлежним министарством, другим органима и организацијама у
извршавању послова из међусобно повезаних
области рада; координира и сарађује са осталим унутрашњим јединицама Управе у изврша-

вању са њима повезаним пословима; непосредно извршава поједине послове ако оцени да се
другачије не може извршити закон или други
општи акт; подноси извештаје и друге податке
о раду којима се утврђује стање у извршавању
послова и покреће поступак за утврђивање
одговорности за запослене у Сектору; обавља
и друге послове по налогу директора Управе и
министра финансија.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 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 девет година радног искуства у струци
или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне
за рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и
да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и
то:
• Организација и рад државних органа РС - провера ће се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару.
• Пословна комуникација - провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и
то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент; основе
управљања људским ресурсима) - провера ће
се вршити путем усмене симулације.
2. 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; израда секторских анализа) - провера
ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско-материјални послови
(буџетски систем Републике Србије; методе и
поступке финансијског планирања, анализе и
извештавање; терминологију, стандарде, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавање; извршење буџета) провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
4. Посебне функционалне компетенције за радно место - Релевантни прописи, акти, процедуре из делокруга радног места (Правилник о
начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација
за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
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- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се вршити путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
рад на положају траје пет година, а место рада
је Београд, ул. Поп Лукина бр. 7-9.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс:
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне
податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на
рачунару; додатне едукације; радно искуство;
посебне услове; посебне изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносиоци
пријаве учествују у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „Дигитална
писменост” сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „Дигитална писменост”.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци
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(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале 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 Службе за
управљање кадровима.

на Модрић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија, на интернет презентацији и oгласној табли
Управе за игре на срећу, на интернет презентацији и oгласној табли Управе за трезор, на
интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Лице које нема положен државни стручни
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.

У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова
у органу у ком се попуњавају положаји који су
предмет овог конкурса.

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

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Геолошки завод
Србије оглашава

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији 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.
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
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који
се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Боја-

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

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку
пословима истраживања
неметаличних минералних
сировина, разврстано у звању млађи
саветник
у Одељењу за неметаличне минералне
сировине, у Сектору за истраживање
лежишта минералних сировина
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у пословима истраживања лежишта минералних сировина при
изради основних геолошких пројеката и изради
листова металогенетске карте; пружа стручну
подршку у изради извештаја о потенцијалности подручја у погледу проналажења лежишта
неметаличних минералних сировина; учествује у прикупљању података за реализацију
извештаја о резултатима извршених истраживања; учествује у теренском раду геолошких
истраживања неметаличних минералних сировина; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из
области Гео-науке (геологија) (студијски програм Геологија - Економска геологија) 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

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

Администрација и управа

четири године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање једну годину радног
искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за послове
истраживања енергетских
минералних сировина, разврстано у
звању саветник
у Групи за енергетске минералне
сировине, у Сектору за истраживање
лежишта минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: Обавља теренска геолошка
истраживања енергетских минералних сировина; израђује извештаје о потенцијалности
подручја енергетских минералних сировина –
уран, торијум, угаљ, нафта, земни гас, уљни
шкриљци; дефинише облик, величину и концентрацију корисних компоненти лежишта;
израђује геолошко-економску оцену рентабилности експлоатације енергетских минералних сировина; учествује у изради катастра
енергетских минералних сировина Републике
Србије; учествује у изради карата и стандарда о потенцијалности енергетских минералних
сировина; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) (студијски програм Геологија – Модул: Економска геологија)
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 стручни
испит, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова
радног места.

3. Радно место за подршку
геофизичких истраживања,
разврстано у звању млађи саветник
у Групи за геофизичка истраживања,
у Сектору за истраживање лежишта
минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: Учествује у обављању истраживања физичког поља Земље; прикупља
податке и учествује у истраживањима састава
и структурне грађе земљине коре на терену;
учествује у изучавању природних контаминената животне средине; прикупља податке и учествује у изради извештаја о резултатима геофизичких истраживања; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) (студијски програм Геофизика) или стручне области рударско инжењерство 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 једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
Бесплатна публикација о запошљавању

4. Радно место за подршку
пословима инжењерскогеолошког
истраживања, разврстано у звању
млађи саветник

у Групи за инжењерску геологију, у
Одељењу за инжењерску геологију и
геомеханичку лабораторију, у Сектору
за геотехнику и хидрогеологију
1 извршилац
Опис послова: Учествује у пословима
инжењерскогеолошких истраживања на терену при изради листова ОИГК; учествује у прикупљању података за извештај о геохазардима;
прикупља попдатке за реализацију инжењерскогеолошких истраживања за потребе просторног планирања; учествује у обради података претходних/ранијих инжењерскогеолошких
истраживања; учествује у припреми радних
верзија графичке и техничке документације
о извршеним инжењерскогеолошким истраживањима; обавља мање сложене послове
инжењерскогеолошког картирања; прикупља
податке и информације за припрему радних материјала за израду пројеката, студија,
извештаја и елабората; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) (студијски програм
Геотехника) 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 једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

5. Радно место хидрогеолог
истраживач, разврстано у звању
саветник

у Одељењу за хидрогеологију, у Сектору
за геотехнику и хидрогеологију
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове у оквиру
основних хидрогеолошких истраживања и ради
на терену; учествује у истраживању геотермалне енергије, минералне и термоминералне
воде; учествује у хидрогеолошким истраживањима за потребе водоснабдевања; учествује
у изради програма рада годишњих и дугорочних програма извођења основних хидрогеолошких истраживања; учествује у изради извештаја
о раду Одељења; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) (студијски програм Хидрогеологија) 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 стручни испит, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

6. Радно место за послове подршке
хидрогеолошким истраживањима,
разврстано у звању млађи саветник

у Одељењу за хидрогеологију, у Сектору
за геотехнику и хидрогеологију
2 извршиоца

Опис послова: Учествује у истраживању геотермалне енергије, минералне и термоминералне воде; учествује у хидрогеолошким истраживањима за потребе водоснабдевања; учествује
на пословима у оквиру основних хидрогеолошких истраживања на терену; учествује у изради извештаја о раду Одељења; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области Гео-науке (геологија) (студијски програм Хидрогеологија) 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 једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

7. Радно место одржавање
информационог система администратор, разврстано у звању
саветник
у Групи за аналитичко праћење
примењених геолошких истраживања
и информациону подршку, унутрашња
јединица изван састава Сектора
1 извршилац

Опис послова: Одржава инфраструктуру
информационог система,сервера са оперативним системима, одржава активну и пасивну
мрежну опрему и локалну мрежу и спроводи
мере за унапређење система; израђује програм
рада за информациону подршку и уводи у примену нове софтвере; прати препоруке и прописе из делокруга рада Групе и учествује у њиховој имплементацији; спроводи процедуре у вези
безбедности података, права приступа ресурсима и поступка чувања података; учествује
у изради планова из делокруга Групе и изради извештаја о раду из делокруга рада Групе;
учествује у изради информатичких пројеката и
координира рад са корисницима у циљу идентификације основних процеса и модела података,
израде модела ресурса; прати најновија техничко-технолошка достигнућа и тенденције дигитализације и ради на њиховој имплементацији;
ради на увођењу нових софтверских решења и
развоју информационог система Завода и Е-Услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија), или 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, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 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.
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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 свакој фази
изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следећих компетенција
у истој или наредној фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару или увидом у одговарајући сертификат);
• пословна комуникација – провераваће се
путем писане симулације.
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 који је тражен у конкурсном поступку о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције
– дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
доказ о познавању рада на рачунару у оригиналу или овереној фотокопији. Само кандидати
чији сертификат потврђује поседовање знања
о сваком од наведних појединачних програма
могу бити ослобођени тестирања компетенције
дигитална писменост. Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који је кандидат
приложио уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs
2. 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:
1) Радно место за подршку пословима
истраживања неметаличних минералних
сировина, разврстано у звању млађи саветник, у Одељењу за неметаличне минералне
сировине, у Сектору за истраживање лежишта
минералних сировина
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада стручно-оперативни
послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (планска документа,
прописи и акта из надлежности организације
органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене
симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга

34

| Број 986 | 11.05.2022.

радног места – Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени
документ.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни образац достави
и возачку дозволу у овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
2) Радно место за послове истраживања
енергетских минералних сировина, разврстано у звању саветник, у Групи за енергетске
минералне сировине, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада студијско-аналитички
послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из надлежности органа – Закон о рударству и геолошким
истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (релевантни прописи и акти из
делокруга радног места – Правилник о садржини
пројеката геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени
документ.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни образац достави
и возачку дозволу у овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
3) Радно место за подршку геофизичких
истраживања, разврстано у звању млађи
саветник, у Групи за геофизичка истраживања,
у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада стручно-оперативни
послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (планска документа,
прописи и акта из надлежности организације
органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене
симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места – Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;

- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени
документ.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни образац достави
и возачку дозволу у овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
4) Радно место за подршку пословима
инжењерскогеолошког истраживања,
разврстано у звању млађи саветник, у Групи за
инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада студијско-аналитички
послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи и акти из
надлежности и организације органа – Закон о
рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (релевантни прописи и
акти из делокруга радног места – Правилник о
садржини пројеката геолошких истраживања и
елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени
документ.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни образац достави
и возачку дозволу у овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
5) Радно место хидрогеолог истраживач, разврстано у звању саветник, у Одељењу
за хидрогеологију, у Сектору за геотехнику и
хидрогеологију
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада студијско-аналитички
послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи и акти из
надлежности организације органа – Закон о
рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (релевантни прописи и
акти из делокруга радног места – Правилник о
садржини пројеката геолошких истраживања и
елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (возачка дозвола Б кате-
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горије) - провераваће се увидом у приложени
документ.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни образац достави
и возачку дозволу у овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
6) Радно место за послове подршке
хидрогеолошким истраживањима, разврстано у звању млађи саветник, у Одељењу
за хидрогеологију, у Сектору за геотехнику и
хидрогеологију
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада стручно-оперативни
послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (планска документа,
прописи и акта из надлежности организације
органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене
симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места – Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (возачка дозвола Б категорије) - провераваће се увидом у приложени
документ.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције за одређено радно
место (возачка дозвола Б категорије) неопходно је да кандидат уз пријавни образац достави
и возачку дозволу у овереној фотокопији.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
7) Радно место одржавање информационог система - администратор, разврстано у звању саветник, у Групи за аналитичко
праћење примењених геолошких истраживања
и информациону подршку, унутрашња јединица
изван састава Сектора
- посебна функционална компетенција у
одређеној области рада информатички послови
(TCP/IP и DNS; серверски и оперативни системи (MS Windows, Linux)) - провераваће се путем
писмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (планска документа,
прописи и акта из надлежности и организације органа – Закон о рударству и геолошким
истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места – Закон о електронској управи и
Уредба о ближим условима за успостављање
електронске управе) - провераваће се путем
усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког
завода Србије, www.gzs.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама
за сва радна места.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа
са комисијом.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:
IV Место рада: Београд, Ровињска 12.
V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс (путем поште):
Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12,
11124 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Непосредан пријем попуњеног обрасца пријаве на конкурс врши се на шалтеру писарнице
Управе за заједничке послове републичких
органа, Немањина 22-26, Београд (на коверти
је потребно навести да је прималац Геолошки
завод Србије, са назнаком „За јавни конкурс”).
VI Лицe којe je задуженo за давање обавештења: Јована Стикић, контакт телефон:
064/8505-813, од 10 до 12 часова.
VII 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.
VIII 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.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Геолошког завода Србије и Службе за управљање кадровима.
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.
X 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 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), оригинал или оверена фотокопија дока-

за о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном
испиту за радна места под редним бројем 2 и 5.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или 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 општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, број: 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење) је, између осталог, прописано да су
органи у обавези да по службеној дужности,
када је то неопходно за одлучивање, у складу
са законским роковима, бесплатно размењују,
врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама 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.
XI 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 Геолошког завода Србије (путем поште) или непосердно на шалтеру писарнице Управе за заједничке
послове републичких органа, ул. Немањина бр.
22-26, Београд.
XII Врста радног односа: радна места
попуњавају се заснивањем радног односа на
неодређено радно време.
XIII 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 1. јуна 2022. године,
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у
својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за
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управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са комисијом обавиће се
у просторијама Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска број 12. 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.
Напоменe:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни 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. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао директор Геолошког завода Србије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије, 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ
СВОЈИНУ
Кнегиње Љубице 5, Београд

Обавештење
У публикацији „Послови” од 27.4.2022. године, број 984-985, оглашен је јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места у
Заводу за интелектуалну својину и то за два
радна места. Овим путем обавештавамо кандидате који су доставили пријаве за радно место
под редним бројем 1 - радно место за претходно
испитивање пријава жигова, у звању саветника,
у Одељењу за жигове у Сектору за знаке разликовања – 1 извршилац, да је дошло до грешке
у опису послова, који исправно треба да гласи:
„Води поступак уписа промена пријава жигова
у Регистар жигова; испитује уредност пријава
жигова и израђујерезултат испитивања уредности; израђује извештаје о правном статусу
појединих жигова из домаће и међународне
базе података о жиговима; израђује извештаје
на основу претраживања домаћих и међународних база жигова по захтеву странака; ради на
годишњем ажурирању Ничанске класификације
роба и услуга и на контроли прихватљивости
термина за МГС (Madrid Goods and Services)
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базу роба и услуга; прати измене и допуне Бечке класификације и уноси у ИПАС ознаке бечке
класификације за фигуративне елементе нових
пријава жигова; даје стручна мишљења и пружа објашњења странкама; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.”
Услови за заснивање радног односа остају
непромењени.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА
ЈАВНОГ КОНКУРСА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Београд, Мике Аласа 14

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места у Дирекцији за мере и драгоцене метале објављен 13. априла 2022. године на
интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент
презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе и на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање
„Пословиˮ број 982 од 13. априла 2022. године,
поништава се за радно место под редним бројем
2: Радно место за послове јавних набавки у
звању саветника у Групи за стручно-оперативне
послове, Одељење за правне, послове људских
ресурса, стручно-оперативне и информатичке
послове, 1 извршилац, због техничке грешке.
У преосталом делу јавни конкурс остаје непромењен.
Јавни конкурс за попуњавање радног места
за послове јавних набавки у звању саветника у Групи за стручно – оперативне послове,
Одељење за правне, послове људских ресурса,
стручно – оперативне и информатичке послове,
1 извршилац поново се објављује.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
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, 95/18
и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник
РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1728/2022 од 28.
фебруара 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство привреде - Дирекција за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове јавних
набавки, у звању саветника

у Групи за стручно-оперативне
послове, Одељење за правне, послове
људских ресурса, стручно-оперативне и
информатичке послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на спровођење поступака јавних набавки
добара, услуга и радова за потребе Дирекције;
сарађује са Управом за јавне набавке нарочито у погледу припреме конкурсне документације; прати реализацију плана јавних набавки,
припрема периодичне извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама; стара се о
прибављању потребних дозвола и сагласности
надлежних органа у поступцима јавних набавки; стара се о службеним возилима Дирекције
и предлаже опште и појединачне акте у вези са
њиховим коришћењем; обавља послове који се
односе на заштиту од пожара и комуницира са
лицем овлашћеним за те послове у Управи за
заједничке послове републичких органа; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске, правне или политичке науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ESPB 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, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радно место се
попуњава заснивањем радног односа на
неодређено време.
IV Место рада: Београд, Мике Аласа 14.
V Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 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.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима се у изборном поступку за изршилачко радно место прво проверавају опште
функционалне компетенције.
У изборном поступку за извршилачко радно место проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста
(писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
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,
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и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција за извршилачко радно место:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место – професионално окружење, прописи и акта
из надлежности органа (Закон о министарствима)
- провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале,
www.dmdm.rs.
Провера понашајних компетенција за
извршилачко радно место: 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 и интервјуа
базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за извршилачко радно место:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања текста
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу
„Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале
или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд,
Мике Аласа 14.
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 додељеБесплатна публикација о запошљавању

ној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Дирекција за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа
14, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења: Станица Голубовић, тел: 011/2024442, Дирекција за мере и драгоцене метале од
10.00 до 13.00 часова.
X 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.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са 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.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама 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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 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. 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 кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели

да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли предходне 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 адресу Дирекције за
мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII 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 30. маја 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на начин који наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 30. маја 2022.
године, о чему ће кандидaти бити обавешавани
на начин који наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе)
које наведу у својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачко радно 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. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и
драгоцене метале, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима, 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.
11.05.2022. | Број 986 |
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Београд, Немањина 6

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, 97/14,
94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 брoj: 112-647/2022 oд
31. јануара 2022. гoдинe, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Дирекција за железнице, Београд, Немањина
број 6.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за евиденцију жичара и
специфичних вучних инсталација
у Одсеку за сертификацију лица
задужених за одржавање, радионица
за одржавање железничких возила
и жичаре, у Одељењу за регулисање
безбедности и интероперабилности
у железничком саобраћају, жичаре и
метро, у Дирекцији за железнице,
у звању млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: прегледа и обрађује достављену документацију и учествује у припреми
предлога одобрења за рад жичара; прегледа и
обрађује достављену документацију и учествује у припреми предлога одобрења за рад
специфичних вучних инсталација; учествује у
поступку издавања одобрења за рад жичара;
учествује у поступку издавања одобрења за рад
специфичних вучних инсталација; води евиденције жичара, специфичних вучних инсталација и свих субјеката у складу са законом који
регулише безбедност рада жичара и евиденције
овлашћења за обављање стручног прегледа
жичара; прати развој техничких и технолошких
система жичара у другим земљама и израђује
информацију о томе; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области саобраћајно инжењерство, или машинско
инжењерство, или електротехничко инжењерство
или грађевинско инжењерство, или 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, најмање 1
годинa радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III 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.
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IV Трајање радног односа: 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.
V Место рада: Београд.
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.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
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.
2. Посебне функционалне компетенције:
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 у
одређеној области рада - управно-правни
послови - општи управни поступак - Закон о
општем управном поступку („Службени гласник
РС”, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење)
- провераваће се путем симулације (писано).
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из
надлежности и организације органа - Закон о
жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС”, бр. 38/15, 113/17 - други закон и 31/19)
- провераваће се путем симулације (писано).
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из делокруга радног места - подзаконски акт донет на
основу Закона о жичарама за транспорт лица
- и то: Правилник о начину вођења, садржини
и изгледу обрасца евиденције жичара („Службени гласник РС”, број 106/16) - провераваће се
путем симулације (писано).

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност и посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова - стандардизовани инструмент (писано) и интервјуа
базираном на компетенцијама (усмено).
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: 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.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Дирекције
за железнице, www.raildir.gov.rs.
VI 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 „Послови”.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Дирекције за железнице, www.
raildir.gov.rs и на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима www.suk.gov.rs или
у штампаној верзији на писарници Дирекције
за железнице, Београд, Немањина 6, доступан
радним даном од 7.30 до 15.30.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном 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.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Гордана Коцић, тел. 011/3618-216,
063/628-393, Дирекција за железнице.
IX Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом на адресу Дирекција
за железнице, Немањина 6, 11000 Београд, или
се подносе непосредно на писарници Дирекције
за железнице, Немањина 6, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
X Докази које кандидати, који су успешно прошли фазе изборног поступка, прилажу
пре интервјуа са Конкурсном комисијом, су:
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;
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).
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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 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/2018 - аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то непходно за
одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницима 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. Потребно је да кандидат
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
XI 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
Дирекције за железнице.
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 поступак
ће се спровести, почев од 24. маја 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на адресе који су навели у својим пријавама.
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 Дирекције за железнице
(Немањина 6, трећи спрат). Учесници конкурса
Бесплатна публикација о запошљавању

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 пријавама.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве, биће
одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор Дирекције за железнице.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.raildir.gov.rs) и огласној табли
Дирекције за железнице, на интернет 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.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
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, 95/18
и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21) и Закључака Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1736/2022 од 28. фебруара
2022. године Министарство здравља оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство здравља, Београд, Немањина
бр. 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за међународну
сарадњу и повезивање активности
Европске уније и Светске
здравствене организације

у Групи за планирање и припрему
пројеката из фондова ЕУ и осталих
међународних извора финансирања
и међународну сарадњу, Одељење
за европске интеграције, планирање
и припрему пројеката из фондова
ЕУ и осталих међународних извора
финансирања и међународну сарадњу,
разврстано у звање саветник,
Сектор за европске интеграције и
међународну сарадњу
1 извршилац
Опис посла: Организује посете међународних
делегација, сарадњу са међународним здравственим организацијама, удружењима и здравственим организацијама и установама других
земаља, сарађује са хуманитарним и другим
организацијама и припрема извештаје; обавља
послове припреме међународних уговора, програма и протоколa у области здравства и спроводи мере у циљу унапређења међународне
сарадње; организује и прати спровођење актив-

ности везаних за сарадњу са Светском здравственом организацијом, Здравственом мрежом
југоисточне Европе, Саветом Европе и осталим
међународним организацијама и регионалним
иницијативама у области здравства; обавља
стручне послове припреме у вези закључивања
међународних уговора у области здравства;
обавља стручне, организационе послове у вези
учешћа министра, државних секретара, помоћника министра и осталих државних службеника Министарства на међународним скуповима;
припрема информације и прилоге за платформу
и учешће у раду мешовитих комитета или комисија; координише припрему платфоми за наступ
представника Министарства на састанцима
страна уговорница мултилатералних уговора
из области здравства; обавља друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области политичке науке, организационе науке,
правне науке или економске 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, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место за спровођење
пројеката

у Групи за спровођење пројеката из
фондова ЕУ и осталих међународних
извора финансирања, разврстано у
звање саветник, Сектор за европске
интеграције и међународну сарадњу
1 извршилац
Опис посла: Стара се о спровођењу мера неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима
ЕУ; учествује у припреми и ажурирању плана
јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; учествује у припреми тендерске документације за спровођење поступка јавних набавки и документације за спровођење пројеката;
учествује у спровођењу пројеката из других
међународних извора финансирања и припрема
извештаје; сарађује са екстерним оцењивачима и ревизорима у поступку контроле и оцењивања пројеката и прати спровођење њихових
препорука; учествује и повезује активности
ЕУ у области јавног здравља са активностима
Светске здравствене организације; учествује у
изради и подношењу извештаја о спровођењу
и чувању документације ради спровођења
поступка ревизије; организује активности
од значаја за јавност и видљивост пројеката
финансираних из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, правне науке, политичке науке или економске 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, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.
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3. Радно место за подршку у
спровођењу пројеката

у Групи за спровођење пројеката из
фондова ЕУ и осталих међународних
извора финансирања, разврстано у
звање млађи саветник,
Сектор за европске интеграције и
међународну сарадњу
1 извршилац
Опис посла: Учествује у спровођењу мера за
успостављање и одрживост децентрализованог
система управљања фондовима ЕУ; прикупља
податке и информације за припрему плана
јавних набавки и припрема документацију за
плаћање одобрених пројеката; учествује у припреми релевантне техничке документације за
спровођење поступка јавних набавки и документације за спровођење пројеката; учествује
у спровођењу мера и активности неопходних за
правилно и правовремено спровођење уговорних обавеза од стране уговарача; учествује у
спровођењу препорука екстерних оцењивача и
ревизора; учествује у спровођењу пројеката и
из других међународних извора финансирања
и прикупља и обрађује податке за припрему
извештаја; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области медицинске науке, правне науке, политичке науке или економске 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, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година
стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из
више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом.

интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад
на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији 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 посебнх
функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања фондовима
ЕУ и међународном развојном помоћи (процес
управљања пројектним циклусом у контексту
ЕУ програма; ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и
пројектних докумената) провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
здравственој заштити) провераваће се писмено
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Механизми
координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) провераваће се писмено путем симулације.

управљања пројектним циклусом у контексту
ЕУ програма; ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и
пројектних докумената) провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
здравственој заштити) провераваће се писмено
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о
потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима
за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА II); механизми
координације и извештавања у процесу приступања ЕУ), провераваће се писмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља https://www.zdravlje.gov.rs/
tekst/346039/konkursi.php.
V Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радно место под
редним бројем 1, 2 и 3 (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 и
путем интервјуа базираном на компетенцијама.
VI Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад
на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом
или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, Немањина
бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.

Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања фондовима
ЕУ и међународном развојном помоћи (процес
управљања пројектним циклусом у контексту
ЕУ програма; ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и
пројектних докумената) провераваће се писмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
здравственој заштити) провераваће се писмено
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о
потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима
за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА II); механизми
координације и извештавања у процесу приступања ЕУ), провераваће се писмено путем симулације.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној
верзији на писарници Министарства здравља,
Београд, Немањина 22-26.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови управљања фондовима
ЕУ и међународном развојном помоћи (процес

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
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VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.
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 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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након што Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана 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 извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; 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 којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство)
за радна места под редним бројем 1, 2 и 3.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решења да је државни
службеник нераспоређен.
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, 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.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе 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.
XIV Трајање радног односа: за сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, подлежу пробном раду
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Чланом 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
Бесплатна публикација о запошљавању

доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима 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 01. јуна 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и
понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у
Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Београд, Немањина
бр. 22-26.
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма),
које наведу у својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверења о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена евиденција, да их прибавља и
обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који
се покреће по захтеву 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 (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар здравља.
Овај конкурс објављује се на web страници
Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и
на огласној табли, на web страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, 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
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Београд, 11080 Земун, Косовска 9

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; радно искуство од четири године на пословима из оквира
делатности ТО од чега најмање две на руководећим пословима; активно знање страног
језика; напредно познавање рада на рачунару;
држављанство Републике Србије; општа здравствена способност; 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
за кривична дела која га чине недостојним за
обављање дужности директора, односно да
нема законским сметњи за његово именовање.
Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: предлог Програма рада и
развоја Туристичке организације за период од
четири године; оверену копију дипломе или уверења о стручној спреми; оверену копију радне
књижице или потврду послодавца; биографију
кандидата која садржи елементе који доказују
стручност, допунска знања и способности у
смислу чл. 22 овог Статута, са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење
да кандидат није правоснажно 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; извод из матичне књиге рођених; доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења);
изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Туристичке организације градске
општине Земун. Опис послова: директор представља и заступа Туристичку организацију
градске општине Земун, организује и руководи
њеним радом, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова, предлаже акте
које доноси Управни одбор, извршава одлуке
Управног одбора и предузима мере за њихово
спровођење, стара се о законитости рада Туристичке организације, одговара за коришћење и
располагање имовином и обавља друге послове
утврђене законом и статутом. Рок за подношење
пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса. Сви кандидати
су дужни да писаним или електронским путем
затраже и преузме од ТО основну документацију
ради учешћа на конкурсу: Оснивачки акт, Статут
и општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ТО. Јавни конкурс се
објављује у дневном листу „Политика” и на сајту
Националне службе за запошљавање. Пријаве
слати на адресу: Туристичка организација градске општине Земун, 11080 Земун, Косовска 9. У
затвореној коверти, са назнаком „Не отварати
- пријава по конкурсу за избор директора Туристичке организације градске општине Земун”.
Управни одбор дужан је да у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса изврши избор
кандидата и предлог достави оснивачу. На основу предлога Управног одбора, оснивач именује
директора Туристичке организације Земун.
Решење о именовању директора објављује се
у „Сл. листу града Београда”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве на јавни конкурс уз које нису приложени
сви потребни докази, неће се разматрати. Све
додатне информације од значаја за спровођење
конкурса могу се добити путем телефона
011/3778-443 или путем e-mail-a: turisti@zemun.
rs (контакт особа: Мирка Маринковић).
11.05.2022. | Број 986 |
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ПАНЧЕВО
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево, Стевана Шупљикца бб.

Оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Записничар у звању референта
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа државног службеника прописани су
чл. 45. ст. 1. Закона о државним службеницима: као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије
који има прописану стручну спрему и испуњава
остале услове одређене законом, другим прописом и Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у државном
органу, ако му раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: средња стручна спрема, трећи или
четврти степен друштвеног, природног или техничког смера, положен испит за дактилографа
- I класе, најмање две године радног искуства у
струци и потребне компетенције за рад на овом
радном месту.
Компетенције које се проверавају у изборном
поступку и начин њихове провере:
Опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике
Србије; дигитална писменост; пословна комуникација.
Посебне функционалне компетенције:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:
- познавање материјалних и процесних прописа
релевантних за надлежност суда,
- познавање канцеларијског пословања.
Понашајне компетенције: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом.
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад
је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Компетенције ће
се у изборном поступку проверавати по напред
наведеном редоследу. Општа функционална
компетенција - „организација и рад државних
органа Републике Србије” проверава се путем
теста са питањима затвореног типа, који кандидати решавају обележавањем једног од
више понуђених одговора; у папирној форми;
у трајању од 45 минута. Општа функционална
компетенција -„дигитална писменост” проверава се решавањем задатака практичним радом
на рачунару; у трајању од 30 минута. Општа
функционална компетенција - „пословна комуникација” проверава се писменом симулацијом;
у папирној форми; у трајању од 30 минута.
Посебне функционалне компетенције прове-
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равају се писаним путем (тест; заокруживањем
једног од понуђених одговора; у трајању од
30 минута) и усменим путем (разговор са кандидатом; даје се предлог решења одређеног
задатка; у трајању од 30 минута). За вредновање сваке утврђене посебне функционалне
компетенције путем разговора са кандидатом,
користи се пет мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу
података, прикладан речник и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка. Проверу
понашајних компетенција врши дипломирани
психолог, путем интервјуа и упитника.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања огласа у издању огласа
Националне службе за запошљавање „Послови”, на сајту Службе за управљање кадровима
Београд, на порталу Е-управе и на интернет
презентацији Прекршајног суда у Панчеву.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Вера Стојменовић, управитељ писарнице Прекршајног суда Панчево, тел.
013/215-63-61.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава
на конкурс може се поднети лично или путем
поште, Прекршајном суду у Панчеву, Стевана
Шупљикца бб., Панчево, са назнаком „За јавни
конкурс - не отварати”.
Пријава на конкурс врши се на обрасцу који је
саставни део овог огласа и може се преузети
са интернет странице Прекршајног суда Панчево. Приликом предаје пријава добија шифру,
под којом лице учествује у даљем изборном
поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана, од дана
пријема пријаве. Образац ове изјаве је саставни
део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Прекршајног суда у Панчеву.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење издато од стране суда да
против кандидата није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, односно да се не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци),
уверење Министарства унутрашњих послова
Републике Србије да кандидат није осуђиван
(не старије од 6 месеци). У погледу провере
опште функционалн компетенције „дигитална
писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о познавању рада на рачунару и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ, који је приложен, и кандидата ослободи тестовне провере.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, комисија ће
одбацити. Време и место провере компетенција кандидата биће одређени накнадно, након
истека рока за подношење пријава на конкурс.
Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештени телефоном или на други
погодан начин.

Трговина и услуге
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ ОПШТИНЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ ДОО
37230 Александровац, 10. август бб.
зграда Дома културе
тел. 037/3555-432

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица
која поред услова утврђених у Закону, испуњавају и посебне услове: високи степен стручне
спреме VII/1 степен, неопходно радно искуство
минимум 5 година, потребна знања и вештине:
добре организационе способности и развијене вештине комуникације, способност руковођења и тимског рада, спремност на учење
и унапређење професионалних компетенција,
одговорност, посвећеност, аналитичност, предузимљивост, активно познавање на рачунару.
Ддоставити следећу документацију: професионалну биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитана лична карта, оверена фотокопија дипломе
о стручној спреми, доказ о радном искуству;
уверење надлежног органа (не старије од 6
месеци) да против кандидата није покренут
кривични поступак и да није покренута истрага за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење да није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци. Стручна оспособљеност, знања
и вештине оцењују се у изборном поступку
увидом у приложену документацију, провером
оспособљености за рад на рачунару и разговором са кандидатима који уђу у ужи избор.
Избор кандидата вршиће Надзорни одбор Агенције за књиговодствене услуге општине Александровац ДОО Александровац а Одлуку о именовању директора Агенције за књиговодствене
услуге општине Александровац ДОО Александровац донеће Скупштина општине Александровац на првој наредној седници. Пријаве уз
које нису приложени сви докази, у оригиналу
или фотокопији овереној код надлежног нотара или суда, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Пријаве са
доказима о испуњавању услова и назнаком.
Конкурс за директора - Агенције за књиговодствене услуге општине Александровац ДОО
Александровац, слати на адресу: Агенција за
књиговодствене услуге општине Александровац ДОО Александровац, 10. август бб., зграда Дома културе 37230 Александровац. Рок за
конкурисање: 8 дана од објављивања конкурса
у листу „Послови”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НАПРЕДАК”
18230 Сокобања
Хајдук Вељкова 22
тел. 018/830-670

Комунални радник
УСЛОВИ: I степен тручне спреме, основно образовање; без радног искуства

Водоинсталатер
УСЛОВИ: III ССС, средње образовање у трогодишњем трајању, водоинсталатер; радно искуство: 6 месеци.
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Трговина и услуге

ФУЛ ДОО ЧАЧАК
e-mail adresa: br.kragujevac@gmail.com
тел. 063/381-160

Оператер у кладионици

на одређено време 3 месеца,
за рад у Крагујевцу
10 извршилаца
УСЛОВИ: III или VII ниво квалификације, без
обзира на занимање, радно исуство није неопходно. Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити послодавцу на
e-mail: br.kragujevac@gmail.com, или да се јаве
на контакт телефон: 063/381-160, најкасније до
21.05.2022. год.

„СКОЧКО ДОСТАВА”
24000 Суботица, Шеноина 3/6
e-mail: skockodostava@gmail.com

Достављач - курир

на одређено време 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у
било ком занимању без обзира на радно искуство; возачка дозвола А, Б. Теренски рад у
сменама. Слање биографија на имејл. Оглас је
отворен до 20.05.2022. године.

„SKY SOLUTIONS” DOO
Београд
Звездара, Димитрија Туцовића 28а

Техничар расвете

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
електричар, смер електротехничар енергетике
и електротехничар комуникација.
ОСТАЛО: возачка дозвола и познавање енглеског језика су пожељни али нису неопходни.
Радна места су са повећаним ризиком. Превоз и исхрана обезбеђени, теренски рад, рад
у сменема и ноћни рад. Јављање заинтересованих кандидата на телефон 063/324-283. Достављање радних биографија на увид путем
имејла: vladimir.milićević@skaymusic.rs

ATLANTIC BRANDS
ДОО БЕОГРАД

11010 Београд - Вождовац
Булевар Пека Дапчевића 29
тел. 064/8230-578
e-mail: Irena.Salma@atlanticgrupa.com

Магацински радник

на одређено време 12 месеци, место
рада Шимановци
10 извршилаца
УСЛОВИ: II - IV ССС, без обзира на струку и
радно искуство. Слање пријава имејлом или
телефоном на 064/8230-578. Конкурс је отворен до 26.05.2022.

АДВОКАТ НЕБОЈША РАДОВИЋ
21000 Нови Сад
Васе Стајића 28
тел. 021/2100-828

Адвокатски приправник

место рада Себеш овчански,
пробни рад од 1 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани правник VII/1 степен
стручне спреме. Рок за пријаву 20.05.2022.
Јављање на горе наведени телефон.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
електричар, смер електротехничар енергетике
и електротехничар комуникација.

ДОО АУТОЦЕНТАР СПАСИЋ

Аудиовизуелни опратер

место рада Себеш овчански,
пробни рад од 1 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
електричар, смер електротехничар енергетике
и електротехничар комуникација. возачка дозвола и познавање енглеског језика пожељно
али није неопходно. Радно место је са повећаним ризиком.

Помоћни радник у магацину
место рада Себеш овчански,
пробни рад од 1 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа.

Монтажер префабрикованих
грађевинских елемената
место рада Себеш овчански,
пробни рад од 1 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне грађевинске струке.

Тонски техничар-микроман
место рада Себеш овчански,
пробни рад од 1 месеца
10 извршилаца

Бесплатна публикација о запошљавању

26201 Јабука, Македонска 6
тел. 069/3589-990
e-mail: aspancevo@gmail.com

Слање пријаве за посао мејлом, јављање кандидата на телефон, 063/318-601 (лице за контакт: Емина Цветковић). Достављање радних
биографија на увид, мејлом или лично.

ГСФ-ЛТД ДОО

11000 Београд, Гундулићев венац 48-2/2

Референт за увоз / извоз и логистику
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема; напредно
познавање енглеског језика, писање и говор;
познавање рада на рачунару; прецизност,
одговорност, комуникативност и тимски рад;
одлична писмена и усмена комуникација у раду
са клијентима и сарадницима; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати да
пошаљу ЦВ на e-mail: office@gsfltd. rs у року од
15 дана од дана објављивања огласа. Само кандидати коју уђу у ужи избор биће контактирани.

„ALFA GAME” DOO

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10д/3
e-mail: mihajlovicnoki@gmail.com

Благајник

у слот клубу, на одређено време
до 3 месеца, место рада Врачар
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање
енглеског језика на средњем нивоу; без обзира на радно искуство. Пробни рад од 1 месеца.
Рад у сменама. Рок за пријаву на конкурс је до
30 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс слати на имејл
адресу: mihajlovicnoki@gmail.com

„ALFA GAME” DOO

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10д/3
e-mail: mihajlovicnoki@gmail.com

Економиста

Регистрација возила, издавање
регистрационих таблица

пробни рад од 1 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник / мастер правник; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса до 01.06.2022. године. Слање пријаве за
посао мејлом, јављање кандидата на телефон
069/3589-990 звати после 16.30, лице за контакт Александар Спасић.

Назив и опис посла: рачуноводствени и административни послови.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АУТОЦЕНТАР
ЦВЕТКОВИЋ ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Добровољачка 1
тел. 063/316-215
e-mail: tehnickipregledcvetkovic@gmail.com

Контролор техничког прегледа
возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - аутомеханичар; IV степен стручне спреме - техничар
друмског саобраћаја; VI/1степен стручне спреме - инжењер друмског саобраћаја, VI/2 степен
стручне спреме - инжењер машинства, VI/2 степен стручне спреме - струковни инжењер саобраћаја, VII/1 стручне спреме - дипломирани
инжењер за друмски саобраћај; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); возачка дозвола Б категорије. Рад у
сменама. Трајање конкурса до 30.05.2022. год.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економско-рачуноводствене струке; познавање
Word-а и Excel-а; познавање енглеског језика
на средњем нивоу; без обзира на радно искуство. Рок за пријаву на конкурс је до 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати на имејл адресу:
alfagamebgd@gmail.com или на контакт телефон: 063/1881-920.

МОРСАЛ ДОО

11000 Београд, Заплањска 86
тел. 063/8234-662

Помоћни посластичар за израду
торти и колача
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира
на радно искуство; да лице није осуђивано; рад
у сменама.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу
обратити путем телефона 064/6480-398 или
директно на адресу Београд, Заплањска 86.
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БАЛКАН РЕСТ ДОО
11000 Београд, Гајева 10
тел. 064/6421-619

Конобарица

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме без обзира на радно искуство; основно знање рада на
рачунару; рад у сменама. Кандидати се могу
јавити на телефон 064/6421-619.

ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ ДОО
РАДНА ЈЕДИНИЦА ВАТРООЗНА
ПРОТИВПОЖАРНА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
Драгољуба Милановића Бене 101
тел. 063/640-177
e-mail: vatroozna@gmail.com

Контролор из области
заштите од пожара
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, пожељно техничке струке; пожељно радно искуство у заштити од пожара, али није неопходно; пожељно
знање механике и искуство као мајстор и рад
у ППЗ-у; основно познавање рада на рачунару;
возачка дозвола Б категорије; енглески језик
- почетни ниво. Начин конкурисања: Пријаве
слати на имејл vatroozna@gmail.com или позвати на контакт телефон: 063/640-177, најкасније
до 04.06.2022. год.

ДРАМИЋАНИН ГРОУП ДОО
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 065/872-8403

Радник у кухињи
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и
на занимање; радно искуство није неопходно.
Опис посла: Рад у кухињи и продаја. Позвати
на контакт телефон: 065/872-8403, најкасније
до 04.06.2022. год.

SELFIE TIME

18000 Ниш, Војводе Вука 8а

Женски фризер

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање. Заинтересовани кандидати јављају
се на контакт телефон: 064/898-2260.

KATRIN COMPANY DOO

18000 Ниш, Византијски булевар 35

Шивач

(особа са инвалидитетом)
УСЛОВИ: средња стручна спрема; особа са
инвалидитетом; рад на машинама: ендларица,
рупичарка, оверлог, ибердек, штепарица; радно искуство: 12 месеци. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: milenam@
katrinvk.com

Посао се не чека,
посао се тражи
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„АТОМИК ОЛН” ДОО

Медицина

18000 Ниш, Топличина 6

Комерцијалиста - трговачки путник
УСЛОВИ: III- VII степен стручне спреме; радно
искуство у продаји робе техничког карактера;
познавање резервних делова за пољопривредне машине; возачка дозвола Б категорије;
познавање енглеског језика: почетни ниво.

Референт књиговодства
УСЛОВИ: IV - VI степен стручне спреме; радно искуство: 12 месеци на књиговодственим
пословима; познавање рада на рачунару;
познавање енглеског језика: почетни ниво.

Магационер, радник у производњи
УСЛОВИ: III - VI степен стручне спреме; познавање резервних делова за пољопривредне
машине; возачка дозвола Б категорије; радно искуство: 12 месеци; познавање магационерског пословања; познавање енглеског
језика: почетни ниво. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: atomik@
medianis.net или се јављају на контакт телефон:
018/4523-394 и 018/4523-398.

КОПАОНИК АД БЕОГРАД

Београд Стари град, Змај Јовина 3
тел. 064/8975-028

Менаџер продаје

за рад у Новом Саду
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; економија;
право; машинство; металургија; рад на рачунару; возачка дозвола Б категорије; енглески
средњи ниво; пожељно радно искуство. Рок за
пријављивање 31.05.2022. Јављање на горе
наведени телефон.

СПР „НЕНАДИЋ СИНИША”
Ковин

Контролор на техничком прегледу
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребне квалификације кандидата:
машински техничар за моторе и моторна возила
или аутомеханичар 3. или 4. степена или техничар друмског саобраћаја. Пријаве за посао и
разговор договорити сваког радног дана до 15
часова телефоном на бр: 062/273-372 особа за
контакт је Ненадић Синиша. Конкурс је отворен
до 15.05.2022.

„MARKO TRANS CARGO”
DOO BEOGRAD
тел. 065/8458-854
e-mail: office@markotc.com

Точилац ЦНГ горива

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV ниво квалификације, без
обзира на занимање; пожељно радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Место
рада Крагујевац. Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу да доставе
послодавцу на e-mail: office@markotc.com,
да се јаве лично у просторије послодавца
- адреса: Саве Ковачевића 58А, Крагујевац
или да се јаве на контакт телефон: 065/8458-854 сваког радног дана од 08 до 16
часова. Рок за пријаву 28.05.2022. године.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

Медицинска сестра - техничар,
општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства
у наведеном звању. Као доказ о испуњености
услова кандидати су обавезни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом и
наведеном адресом и контакт телефоном (по
могућству и електронска адреса), оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију доказа положеног
стручног испита, оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе
о постојању услова за издавање лиценце),
оригинал или оверену фотокопију доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно
искуство), у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће
бити обавештени.

Фармацеутски техничар

у Служби за фармацеутску здравствену
делатност
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом
и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију доказа положеног
стручног испита, оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе
о постојању услова за издавање лиценце),
оригинал или оверену фотокопију доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно
искуство), у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће
бити обавештени.

Виша медицинска сестра - техничар,
општег смера
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
првог степена (основне струковне / академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, поп пропису који је уређивао висо-
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ко бразовање до 10. септембра 2005. године,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Као
доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију доказа
положеног стручног испита, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце), оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно
искуство), у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће
бити обавештени.

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Као доказ о испуњености услова кандидати
су обавезни да доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и наведеном адресом и
контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду
је стечено радно искуство), року од 8 дана од
дана објављивања огласа у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће
бити узете у разматрање. Учесници у огласу
писмено ће бити обавештени.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

Оглас објављен 20.04.2022. године у публикацији „Послови”, исправља се у делу који се
односи на број извршилаца за радно место
референт за санитарну контролу / заштиту
животне средине - помоћни радник за ДДД
послове, тако што уместо 2 извршиоца, треба
да стоји:
1 извршилац
У осталом делу, оглас се не мења.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

на одређено време од три месеца, у
Служби кућног лечења и неге
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и посебне услове: завршен медицински факулБесплатна публикација о запошљавању

тет, VII/1 степен стручне спреме; положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору; возачки испит
Б категорије.

2. Доктор медицине

на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене,
у Служби хитне помоћи
и санитетског превоза
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: завршен медицински факултет,
VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору.

3. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене, у
амбуланти, Служба за здравствену
заштиту деце и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: завршена средња медицинска
школа општег или педијатријског смера, IV степен стручне спреме; положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на
оглас у којој се наводи за које радно место се
пријављују; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења
о упису у комору; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
фотокопију возачке дозволе (за послове под
редним бројем 1). Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. О
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, ради пружања
додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у
остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горе наведену адресу. Опис послова: у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
СА СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Дипломирани правник

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке
и друге сличне послове
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ” са стационаром
(број 243/18, 688/18 и 250/19): стручна спрема

/ образовање: 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. Додатна знања / испити / радно искуство: знање рада на рачунару. Кандидати, подносе следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом, са контакт
телефоном и/или имејл адресом; оригинал или
оверену фотокопију дипломе правног факултета; уверење о некажњавању (не старије од
3 месеца); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију личне
карте или извод очитане личне карте. Описи
послова уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља
Крупањ са стационаром (број 243/18, 688/18
и 250/19) и кандидатима су доступни на увид
у просторијама Правне службе ДЗ Крупањ са
стационаром, радним данима од 12-13 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
НСЗ. Пријаве се подносе лично у просторијама
Правне службе ДЗ Крупањ са стационаром, или
поштом, на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на
начин да се приликом отварања исте може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Одлуку о избору кандидата, доноси директор ДЗ Крупањ са стационаром. Уколико буде потребно кандидати могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина
трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке
прикупља и податке обрађује Правна служба
ДЗ Крупањ са стационаром. Кандидати ће бити
обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена
на веб страници www.dzkrupanj.rs. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон
015/7581-588 или лично у просторијама Дома
здравља Крупањ са стационаром.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН

36320 Тутин, Богољуба Чукића 12
тел. 020/811-129

Доктор медицине

за рад у Служби опште медицине
3 извршиоца

Доктор медицине

за рад у Одељењу хитне
медицинске помоћи
3 извршиоца
УСЛОВИ: за доктора медицине: VII степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одељењу - интернистички
стационар
2 извршиоца
11.05.2022. | Број 986 |
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Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу хемодијализе

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одељењу за школски диспанзер
за децу

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одељењу - дечије одељење

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу ванболничког
породилишта и гинекологије

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одељењу опште медицине
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу хитне помоћи

УСЛОВИ: за медицинску сестру техничара: IV
степен стручне спреме, положен стручни испит,
лиценца за рад.

Радиолошки техничар

за рад у Служби за радиолошку
дијагностику
3 извршиоца
УСЛОВИ: за радиолошког техничара: VI или IV
степен стручне спреме, положен стручни испит,
лиценца за рад.

Возач

за рад у Одељењу хитне помоћи
УСЛОВИ: за возача: III степен стручне спреме,
положен возачки испит Б категојије.
ОСТАЛО: кандидат је обавезан да уз пријаву
на оглас достави следећа документа: оверену фотокопију дипломе, лиценцу, фотокопију
/ очитану личну карту, уверење о држављанству, кратку биографију са обавезним контакт подацима (e-mail и/или број мобилног
телефона). Пријаву и потребну документацију
доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Тутин, Богољуба Чукића 12, Тутин,
са назнаком „Пријава на оглас”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних
информација које могу бити битне за доношење
одлуке о пријему. Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података. Одлука о избору биће објављена
на огласној табли ДЗ Тутин од када тече рок
за правно поступање по истој. Кандидати неће
бити лично обавештавани, а послата документа
неће бити враћана. Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног
односа. Опис послова утврђен Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова Дома здравља Тутин.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Техничар инвестиционог / техничког
одржавања и одржавања уређаја и
опреме
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:
средње образовање у трајању од четири године
/ техничка школа, електро техничар, најмање
три године искуства у наведеном звању. Опис
послова: предвиђен систематизацијом послова
установе, за послове са завршеном средњом
школом у трајању од четири године, техничар
инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме. Уз пријаву поднети
краћу биографију, оверену копију дипломе о
завршеној одговарајућој школи са просечном
оценом током школовања, 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 ОБ Петровац на Млави. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на горе наведену адресу или
доставити лично у Правну службу ОБ Петровац
на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна
документација неће бити узета у разматрање
при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

1) Специјалиста максилофацијалне
хирургије
на одређено време од три месеца

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; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје
потребну документацију о резултатима лечења
реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције;поставља дијагнозу,
одређује терапију и води лечење;обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са
здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијена-

та, прати њихово стање, даје стручно упутство
у вези дијагностике и лечења; врши пријем
и збрињавање хитних пацијената; спроводи
здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих
од болести за чију превенцију, дијагностику
и лечење је специјализован;обавља послове
лабораторијске, радиолошке, патохистолошке, цитолошке и друге дијагностике за коју је
специјализован, о чему сачињава извештај;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите;спроводи
активности стручног усавршавања у оквиру
своје специјалности;обавља послове обдукције
и форензичког рада на терену;утврђује време
и узрок смрти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог информационог система; организује и спроводи мере и активности
на унапређењу здравствене заштите; индентификује приоритетне здравствене потребе
становништва у локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову реализацију;
обезбеђује извештавање о кретању заразних
и незаразних болести и других података у
области здравствене заштите; идентификује
приоритетне здравствене потребе заједнице
у циљу предлагања одговора и планирања
имплементације адекватних мера; врши континуирани рад на креирању и развоју окружења
која подржавају здравље и здраве изборе;
врши идентификовање приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице; врши
анализе детерминанти здравља; врши израду, имплементацију и евалуацију здравственопромотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања;
обавља информисање, саветовање и обуку
становништва, у сарадњи са мас-медијима о
очувању и унапређењу здравља, факторима
ризика и афирмацији здравих стилова живота,
као и оптималним здравственим понашањима
у вези са актуелним здравственим потребама; ради на развоју плана развоја здравствене
заштите; учествује у изради стандарда здравствених услуга; учествује у изради предлога
посебних програма из области јавног здравља;
обавља процену и евалуацију јавно здравствених програма на различитим нивоима здравствене заштите / делатности у сарадњи са одговарајућим институцијама; израђује стручно
- методолошка упутства за праћење и евалуацију рада здравствених установа сва три нивоа
здравствене заштите из области планирања и
организације здравствене заштите;организује
епидемиолошки надзор над свим заразним
болестима;учествује у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких препорука за
превенцију и контролу заразних болести; организује прикупљање и статистичку обраду података о кретању заразних и хроничних незаразних болести; организује прикупљање, унос и
статистичку обраду података релевантних за
функционисање регистара; учествује у изради
националних програма превенције незаразних
обољења, стручно - методолошких упутстава,
законске регулативе и извештаја; организује
прикупљање података у циљу праћења санитарно-хигијенских и других услова који утичу
на стање здравља становништва;организује
прикупљање и анализирање здравствено-статистичких података о појави болести везаних
за проблем утицаја фактора ризика из животне
средине на здравље;прати стање и контролише
здравствену исправност намирница, предмета
опште употребе, воде за пиће, отпадних вода,
ваздуха, буке, површинских вода за водоснабдевање, рекреацију и базене; анализира санитарно-хигијенско стање објеката који подлежу
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хигијенско-санитарном надзору и предлаже
мере за решавање проблема; у зависности од
сложености и специфичности радног места,
сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са
пацијентом и услова рада препознају се горе
наведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, завршено високо образовање на докторским академским студијама III степена - доктор медицинских наука и положен специјалистички испит из максилофацијалне хирургије. Уз
пријаву треба доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању; 3. оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту из максилофацијалне хирургије; 4. оверену фотокопију
уверења о завршеним докторским академским
студијама трећег степена - доктор медицинских наука; 5. извод из МК рођених - оригинал.
Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце.

2) Медицинска сестара / медицински
техничар
на одређено време од три месеца
4 извршиоца

Опис послова: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу
са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску
документацију; обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши
припрему болесника и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава
лекара о стању пацијента; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор,
медицинску опрему, инструменте и материјал
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља
послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података
у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва
крви и компонената крви; врши прикупљање
крви, компонената класичним и аферентним
процедурама, тестирање крви, прераду, чување
и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви
фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености
процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена
радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, завршену средњу медицинску школу (IV степен) и положен стручни испит. Уз
пријаву треба доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи (IV степен); 3. оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; 4. извод из МК рођених - оригинал.
Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце.

3) Спремачица

на одређено време од три месеца
3 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: Одржава хигијену просторија и
опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним
просторијама; одржава хигијену у заједничким
просторијама здравствене установе и околине
здравствене установе; обавља послове прања,
пеглања и одржавања одеће, веша и друге
робе за потребе здравствене установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, завршену средњу школу (III степен) и
санитарну обраду. Уз пријаву треба доставити
и: 1. кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи (III степен); 3. санитарну књижицу; 4. извод из МК рођених - оригинал.

4) Домар мајстор

на одређено време од три месеца
2 извршиоца

5) Електричар

на одређено време од три месеца

6) Водоинсталатер

на одређено време од три месеца
Опис послова (за радна места 4, 5 и 6): Обавља
прегледе објекта, врши контролу исправности
инсталација, противпожарних система, уређаја,
опреме, апарата и средстава; обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске /
браварске / столарске / лимарске / молерске /
аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;
припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на
системима и инсталацијама; пушта опрему или
постројења у оперативни рад и зауставља на
крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење; рукује постројењима у котларници;обавља редовне прегледе
објеката, опреме, постројења и инсталација,
према плану одржавања;води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.
УСЛОВИ: за радна места 4, 5 и 6: Поред општих
услова предвиђених законом, завршену средњу
школу (III степен) одговарајуће струке. Уз
пријаву треба доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи (III степен) одговарајуће струке; 3.
извод из МК рођених – оригинал.

7) Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Служби за економскофинансијске послове, на одређено
време од три месеца
Опис послова: Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје
налог за финансијско задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих конта за
обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; води прописане електронске евиденције
и обавља електронска плаћања;контролише
евидентирање пословних промена у пословним
књигама и евиденцијама;прати и усаглашава
стање књига основних средстава и главне књиге; прати измиривање обавеза по основу пореза
на добит; учествује у изради обрачуна пореза
на додату вредност;израђује месечне извештаје
о документацији и одговоран је за њихову тачност;ажурира податке у одговарајућим базама пружа подршку у изради периодичног и
годишњег обрачуна; врши рачунску и логичку

контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле; обрачунава
лична примања запослених по свим основама
у складу са законом и подзаконским актима;
обрачунава порезе и доприносе на лична примања у складу са важећим законима и усмерава
обрачунате износе у корист рачуна. непосредно
одговара за тачност ових обрачуна; води аналитичку евиденцију обрачуна личних примања
и обустава из личних примања запослених по
свим основама и одговара за тачност, уредност
и ажурност исте; води аналитичку евиденцију
бруто и нето примања запослених по службама и усаглашава исту са главном књигом; саставља прегледе обустава по кредитима и судским забранама за запослене за које је обустава
извршена и исте доставља надлежним органима и даваоцима кредита; по захтеву запослених
издаје потребне податке о примањима и обуставама и одговара за тачност истих; саставља
прегледе о примањима запослених и часовима
рада по квалификационој структури и службама
и одговара за тачност истих; попуњава податке
о личним примањима запослених и захтевима
за коришћење потрошачких кредита и одговара
за тачност истих; саставља годишње извештаје
о примањима запослених и оствареним часовима рада као и о другим подацима и доставља
их надлежним органима и пензијско инвалидским осигурањима; саставља месечне рекапитулације рада по службама и доставља их
књиговодству и надлежним органима; одлаже
и брине о трајном чувању истих листа, картона
личних примања, обустава по кредитима и другој документацији.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, завршену средњу економску школу
(IV степен) и познавање рада на рачунару. Уз
пријаву треба доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
економској школи (IV степен); 3. извод из МК
рођених - оригинал.
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. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” код Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Пожаревац, 12000 Пожаревац, Братства јединства 135.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ВРАЊЕ
17501 Врање, Стефана Првовенчаног 43
тел. 017/400-730, 400-731

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: а) да је дипломирани фармацеут са најмање пет година радног искуства у
области здравствене заштите на пословима
руковођења, или да б) има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука (у складу са законом
којим се уређује високо образовање), акредитовану едукацију из области здравственог
менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите на пословима руковођења. Документација потребна за
пријаву кандидата је: кратка биографија (ЦВ)
са адресом, контакт телефоном, фотокопија
личне карте или очитана лична карта, диплома
о завршеном факултету (оверена фотокопија),
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фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија извода из матичне књиге венчаних
(уколико је променио презиме), фотокопија
радне књижице или други доказ о досадашњем
радном искуству, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија решења
надлежне коморе, уверење суда да се против
кандидата не води кривични поступак, да није
покренута истрага или предходни поступак.
Пријaве кандидати подносе у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу. Уз пријаву доставити кратку биографију и план рада за период трајања мандата.

„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
ПАЛИЛУЛА

УСЛОВИ: IV степен, медицинска школа - општи
смер; без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију дипломе о завршеној
средњој стручној спреми са доказом о положеном приправничком испиту; биографију; извод
из матичне књиге рођених; потврду о некажњавању; потврду да се не води кривични поступак и да није осуђиван; уверење о држављанству РС. Рок за подношење молби је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”
и на сатју Националне службе запошљавања.
Пријаву доставити поштом на адресу: Специјална болница за интерне болести, 11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27, са назнаком
„За оглас - радно место медицински техничар”.
Резултати огласа ће бити објављени на интернет страници Специјалне болнице за интерне
болести nefropatijalaz.rs. Кандидати који не
буду изабрани ће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прилижена документација уз пријаву, се
не враћа кандидатима. Све информације у вези
конкурса на тел 011/8120-164, 8123-948.

Београд, Кнез Данилова 16

Правни заступник

пробни рад 3 месеца
Опис послова: врши послове заступања пред
надлежним судовима и другим државним органимау споровима насталим из области рада,
привредним, имовинско-правним, радним и
другим споровима, припрема документацију,
израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбе, правне лекове и предлоге за
извршења надлежним судовима, припрема
стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно правних односа, сачињава извештаје о раду и
спроведеним судским поступцима, поступа по
позиву и налогу суда и других органа, решава радне, дисциплинске и друге поступке и
управља другим правним пословима, пружа
стручну помоћ директору Дома здравља приликом вођења дисциплинског поступка, израђује
опште и појединачне акте, даје тумачења
истих и контролише њихову примену од стране
запослених, обавља правне, нормативне, имовинско-правне послове, пружа стручну помоћ
и обрађује предмете у поступку утврђивања
повреде радне дужности и материјалне одговорности радника Дома здравља, обрађује и
припрема материјале за органе управљања
Дома здравља, израђује предлоге уговора и
нацрте општих аката, даје стручну помоћ у раду
органа управљања, припрема материјал за
састанке управног и надзорног одбора и води
записнике са састанака, пружа стручну помоћ
Одсеку јавних набавки у примени прописа,
ради и друге послове из домена своје струке по
налогу непосредног руководиоца коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање правни факултет 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. Радно искуство / додатна знања /
испити: познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење), положен
правосудни испит (услов за заснивање радног
односа).
ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном правосудном
испиту и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Медицински техничар
2 извршиоца

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2
тел. 013/322-965

Доктор медицине

(на неодређено време, ради упућивања
на специјализацију из микробиологије)
УСЛОВИ: високо образовање: 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. Уз пријаву на оглас која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и e-mail адресу, кандидати подносе следећа документа: оверена фотокопија
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту за доктора медицине; оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме); уверење о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води
истрага и кривични поступак не старије од 6
месеци (уверење издаје суд); доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице
или потврда Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање); својеручно писана
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Приликом заснивања радног односа изабрани канди-

дат је дужан да достави 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
горе наведену адресу, са напоменом „Пријава
за јавни оглас”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Приложена документа за оглас неће се враћати кандидатима. Јавни оглас се објављује код Националне
службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли
и интернет страници Завода за јавно здравље
Панчево.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево, 15. новембар 88
тел. 017/869-195

Доктор медицине
на одређено време до 30.09.2022
године, за рад у Служби за
здравствену заштиту одраслих
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен 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; положен
стручни испит; лиценца за рад; држављанство
Републике Србије. Кандидати подносе следећу
документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом или ЦВ, уз обавезну адресу и
контакт телефон; личну карту (фотокопија
или очитана); уверење о држављанству (оригинал не старије од 6 месеци); диплому о
завршеном медицинском факултету (оверена
фотокопија); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту за доктора медицине; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у именик Коморе доктора медицине; доказ о радном искуству; уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје
суд); возачка дозвола Б категорије; лекарско
уверење о општој здравственој способности,
по пријему кандидата. Кандидати пријаве са
документима којима се доказује испуњеност
услова огласа треба да доставе на горе наведену адресу, са назнаком „За оглас”. Са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос, комисија ће по потреби обавити разговор или утврдити други начин
оцењивања кандидата (тестирање, провере
практичних знања, способности и вештина
на основу којих ће се кандидати рангирати,
о чему ће исти бити обавештен телефонским
путем). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља. Кандидати који буду донели
некомплетну документацију неће се узети на
разматрање. Опис послова: као у Правилнику
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова Дома здравља Прешево.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
КРУПАЊ СА СТАЦИОНАРОМ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Возач у санитетском превозу

у Служби за правне, економскофинансијске, техничке
и друге сличне послове,
у Одељењу за техничке послове
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ” са стационаром
(број 243/18, 688/18 и 250/19): стручна спрема / образовање: средње образовање, додатна знања / испити / радно искуство, возачка
дозвола Б категорије. Кандидати, подносе следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом, са контакт телефоном и/или
мејл адресом; оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; оверену фотокопију возачке дозволе;
уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; фотокопију
личне карте или извод очитане личне карте;
лекарско уверење. Описи послова уврђени
су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Крупањ са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19) и кандидатима су доступни на увид у просторијама
Правне службе дома здравља, радним данима
од 12-13 часова. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве се подносе лично
у просторијама Правне службе Дома здравља
„Крупањ” са стационаром, или поштом, на
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Документација тражена јавним конкурсом подноси се
у затвореној коверти, затвореној на начин да
се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. У складу са чл. 9 став 3
Посебног колективног уговора за здравствене
установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 96/2019), одлуку о избору кандидата, доноси директор Дома
здравља „Крупањ” са стационаром. Уколико
буде потребно кандидати који су се јавили на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство о
раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања, итд.), о чему се
сачињава записник. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврху избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Податке прикупља и податке обрађује
Правна служба Дома здравља. Кандидати ће
бити обавештени о избору најкасније у року
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације
на контакт телефон 015/7581-588 или лично
у просторијама Дома здравља. Са изабраним
кандидатима биће закључен уговор о раду у
складу са Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-УС, 113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење) и Посебним колективним уговор за
здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број
96/2019).
Бесплатна публикација о запошљавању

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И
ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ”

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а
тел./факс: 021/4877-999, 4877-978

22329 Стари Сланкамен
Др Боривоје Гњатић 50-52

Лабораторијски техничар

Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви Службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава,
на одређено време, до 6 месеци
због повећаног обима посла
Oпис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у
Заводу и на терену, води рачуна о исправности
опреме и апарата за рад (дневно, недељно,
месечно одржавање), а према упутствима
произвођача, учествује у вођењу прописане
документације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене
уколико постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању
медицинским отпадом и заштити и очувању
животне средине, врши пријем добровољних
давалаца (ДДК), регистрацију и унос података
у информациони систем у заводу и на терену,
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу
и на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО
крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима
узорке крви за имуносеролошка тестирања у
Заводу и на терену, брине о ДДК за време и
непосредно након давања крви у Заводу и на
терену, учествује у збрињавању нежељених
реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији
за тестирање уз спроводну листу, доставља
узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну листу,
обавља и друге послове из делокруга рада
техничара IV степена трансфузијског смера
сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику
Службе, главном техничару завода и директору Завода.
УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство:
средња стручна спрема, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у том
звању. Потребна документација: пријава на
оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или
општег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце,
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте, кратка биографија
(ЦВ), доказ о радном искуству у виду уверења
/ потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама „Послови” Националне службе
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и
на веб сајту Министарства здравља Републике
Србије и веб сајту Завода за трансфузију крви
Војводине. Пријаве се подносе путем поште на
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине,
Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са назнаком „За оглас” или непосредно управи Завода
за трансфузију крви Војводине сваког радног
дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

Опис послова: врши обраду болесника и у вези
са тим води одговарајућу документацију у складу са доктрином рада у Болници, по упутству
и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментозну терапију
болесника на одељењу и у терапијама, обавља
послове дежурног лекара и лекара у специјалистичкој амбуланти, према распореду, обавља
и друге послове из своје струке по налогу руководиоца одељења, помоћника директора за
здравствену делатност и директора, коме је и
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама медицине, 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,
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине.
ОСТАЛО: уз пријаву, у којој је потребно навести
за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености
услова огласа. Доказе о испуњености огласа
подносе се у овереној фотокопији. Као доказе
о испуњености услова, кандидати су дужни да
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверена фотокопија лиценце издате од
надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ
о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о
радном искуству). Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Специјалне
болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари
Сланкамен, интернет страници Министарства
здравља Републике Србије. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријаву са документацијом доставити поштом или лично на адресу:
Специјална болница за неуролошка обољења
и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”,
Стари Сланкамен, Др Боривоје Гњатић 50-52,
22329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне
послове, са назнаком „Пријава на оглас” и
навођењем радног места на које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата.

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

Медицинска сестра техничар

на осталим болничким одељењима за
потребе Службе за унутрашње болести,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит; лиценца или решење о упису у
11.05.2022. | Број 986 |

49

Медицина

надлежну комору. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ____ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу за потребе
Службе хирургије Одељење абнормалне
хирургије, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит; лиценца или решење о упису у
надлежну комору. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ____ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу полуинтензивне
неге Службе хирургије
Одсек полуинтензивно лечење,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит; лиценца или решење о упису у
надлежну комору. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ____ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар

на психијатријском одељењу Службе за
психијатрију, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит; лиценца или решење о упису у
надлежну комору. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
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контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ____ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
у интензивној нези (ниво 3)
за потребе Службе за анестезију
са реаниматологијом,
пробни рад од три месеца
2 извршиоца

упису у надлежну комору. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решења о упису
у надлежну Комору; 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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит; лиценца или решење о упису у
надлежну комору. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове
(писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ____ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар

у интервентним процедурама
(ангио сала) у Одсеку за инвазивну
радиолошко-кардиолошку дијагностику
са пејсмејкер центром
у Служби за унутрашње болести,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит; лиценца или решење о упису у надлежну Комору. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом и контакт подацима; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце за рад или
решење о упису у надлежну Комору; извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло
до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске
и административне послове (писарница),
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву).

Лабораторијски техничар

у дијагностици, за потребе Одељења за
клиничко-биохемијску дијагностику,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа лабораторијског смера;
положен стручни испит; лиценца или решење о

у гинекологији и акушерству за потребе
Службе за гинекологију и акушерство,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа гинеколошко-акушерског
смера; положен стручни испит; лиценца или
решење о упису у надлежну Комору. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фоткопију важеће лиценце за рад или
решење о упису у надлежну Комору; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева
62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове ____
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Виши радиолошки техничар

у дијагностици за потребе
Одељења за радиолошку дијагностику,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: Високо образовање на основним
струковним студијама првог степена (струковне
/ академске), по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, струковни медицински радиолог, или
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
виши радиолошки техничар; положен стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара; лиценца.
Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи одговарајућег профила: оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за струковног медицинског
радиолога/вишег радиолошког техничара; оверену фотокопију важеће лиценце за рад, издату
од надлежне коморе; 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).
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ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/851-315

1. Возач у служби ХМП
УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: средње
образовање. Додатна знања, искуство: возачка
дозвола Б и Ц категорије.

2. Спремач здравствених просторија
УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: основно образовање.
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: молба за пријем са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, диплома о завршеној школи (оверена
фотокопија), сведочанство о завршеној основној школи за радно место под бр. 2 (оверено),
за послове возача као доказ доставити оверену
фотокопију возачке дозволе, извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење општинског суда да
се не води кривични поступак, не старије од
6 месеци, лекарско уверење, не старије од 6
месеци. У захтеву (молби) кандидат треба да
наведе документацију коју је доставио поводом
огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично
у Дому здравља Бујановац, К. Петровића 328,
Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00
часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком „За оглас” и називом радног
места. Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, и на
интерент страници Министарства. Оглас остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови” а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац. Изабрани кандидати биће писмено обавештени. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од
IV/2020. год.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге,
на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: осмогодишња школаКкандидати уз
пријаву и кратку пословну биографију као
доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа (могу и неоверена):
фотокопију дипломе о стеченом образовању
као и сведочанства за сваку годину школовања. Предност ће имати кандидати који имају
радно искуство у здравственим установама
терцијалног нивоа дечије здравствене заштите.
На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на веб сајту Министарства здравља и у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаве и доказе о испуњености
услова кандидати могу предате лично на Архиви Института или послати поштом на адресу:
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић”, Радоја Дакића бр, 6-8,
11070 Нови Београд, са назнаком „За конкурс
Бесплатна публикација о запошљавању

за хигијеничарке”. Кандидат који буде изабран
за пријем у радни однос пре склапања Уговора
о раду доставља: оверене фотокопије: дипломе, сведочанства за сваку годину школовања,
одјаве на претходно осигурање - МА обрасца;
фотокопију личне карте и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа
и минулог рада) или М4 листинг из РФ ПИО,
картицу здравственог осигурања и здравствено уверење. Контакт телефон: 011/3108-237.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узети у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-108

1) Доктор медицине специјалиста
гинекологије и акушерства
на одређено време до 6 месеци,
Служба за хуману репродукцију

2) Доктор медицине специјалиста
гинекологије и акушерства
на одређено време до 6 месеци,
Републички центар за планирање
породице

Услови за радна места 1 и 2: медицински
факултет; на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у
складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацијам здравствених радника и
здравствених сарадника, на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника, просечна оцена у току
студија већа од 8; специјалиста гинекологије и
акушерства, лиценца, активно знање енглеског
или неког другог светског језика

3) Доктор медицине специјалиста
педијатрије
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства,
Републички центар за планирање
породице

Услови за радно место 3: медицински факултет; на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у
складу са Правилником о специјализацијама и
ужим специјализацима здравствених радника и
здравствених сарадника, на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника, просечна оцена у току
студија већа од 8; специјалиста педијатрије,
лиценца, активно знање енглеског или неког
другог светског језика.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву
и кратку пословну биографију као доказ о
испуњености наведених услова подносе сле-

дећа документа могу и неоверена: фотокопију
дипломе о стеченом образовању за доктора
медицине; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту; фотокопију
лиценце за рад или решења о упису у Комору;
адекватне препоруке, уколико постоје-пожељно. Предност ће имати кандидати који имају
искуство у раду са децом и у извођењу лапароскопских операција. На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у ужи избор.
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса на веб сајту Министарства здравља и у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати
могу предати лично на Архиви Института или
послати поштом на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан
Чупић”, Радоја Дакића бр. 6-8, 11070 Нови Београд, са назнаком „Конкурс за лекаре”. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос
пре склапања Уговора о раду доставља: Доказ
о општој здравственој способности; оверене
фотокопије: дипломе медицинског факултета,
уверења о положеном стручном испиту; дипломе о положеном спец. испиту, лиценце или
решења о упису у именик у Лекарску комору
Србије; фотокопије: одјаве на претходно осигурање - МА обрасца; фотокопију личне карте
и радну књижицу уколико је поседује. Неблаговреме и непотпуне пријаве на конкурс неће се
узети у разматрање.

НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА
ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ
11000 Београд
Јануса Јанулиса 14

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада
на рачунару-основна информатичка обука;
знање енглеског језика средњи или виши конверзацијски ниво; поседовање возачке дозволе Б категорије; до 24 месеца радног искуства.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефон 011/660-40-20; слање пријава
на e-mail: nivs@nivs.rs. Конкурс остаје отворен
до 27.05.2022. године.

УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

на одређено време до повратка радника
са боловања, за потребе Одсека за
општу радиологију
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање / виши радиолошки техничар; најмање 6 месеци радног искуства
у наведеном звању; положен стручни испит;
лиценца.

Медицинска сестра - техничар у
интензивној нези нивоа 3

на одређено време до повратка радника
са боловања, Одсек кардиохируршког
интензивног лечења
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 месеци радног искуства на пословима
медицинске сестре-техничара.
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ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и
сл.). Виши радиолошки техничар треба да достави и фотокопију лиценце. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање
или способљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
РИБАРСКА БАЊА

37205 Рибарска Бања
тел. 037/865-263, факс: 037/865-129

Физијатар
УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: високо
образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из физикалне медицине
и рехабилитације, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. Посебни услови: стручни
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине
УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: високо
образовање: 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.
Посебни услови: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

Физиотерапеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: средње
образовање. Посебни услови: стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.

Службеник за односе са јавношћу
и маркетинг
УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: високо
образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по

52

| Број 986 | 11.05.2022.

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. Посебни услови:
знање рада на рачунару; знање страног језика.

Конобар
УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: средње
образовање.

Помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: основно образовање. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене
фотокопије: дипломе, уверења о положеном
стручном испиту, лиценце, уверења о положеном специјалистичком испиту и доказа о
радном искуству. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”, Рибарска Бања
37205, служба за правне и економско-финансијске послове, са назнаком „Пријава за конкурс”, са навођењем радног места за које се
конкурише.
ОСТАЛО: Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију
најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање, и то најкасније до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које
буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног
у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу,
са назнаком датума и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као
непотпуне.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ, на одређено време због
замене одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о
раду. Посебни 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 обавезни 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 телефон. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 8/2022”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Спремач / хигијеничар
на одређено време због
повећаног обима посла
5 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом
о раду. Посебни услови: НК радник - завршена основна школа. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе: диплому о
завршеној основној школи; потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење или потврду о
радном искуству; биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос спремача/хигијеничара”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због повећаног обима посла,
а најдуже до 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
додатна знања / испити: стручни испит; лиценца. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању наведеног у огласу.

2. Спремачица

на одељењу, на одређено време,
због повећаног обима посла,
најдуже до 6 месеци;
4 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: основно образовање.
Кандидати морају предати: кратку биографију
(ЦВ); молба; оверену фотокопију доказа о завршеном основном образовању.
ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих
података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом на
следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин,
26220 Ковин или лично у архиви Болнице са
назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа код Националне службе
запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој
здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Техничар одржавања одеће
Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове техничара одржавања одеће.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове
основно образовање, најмање 1 година радног
искуства на наведеним пословима
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, 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.

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима
Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове са завршеном
средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар на осталим болничким
одељењима.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове. Средње образовање - медицинска сестра/
техничар, стручни испит; лиценца и решење о
упису у комору; најмање 1 година радног искуства на наведеним пословима.
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.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове са завршеном
средњом медицинском школом, медицинска
сестра/техничар у амбуланти.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове,
средње образовање - медицинска сестра/техничар, стручни испит; лиценца и решење о упису
у комору; најмање 1 година радног искуства на
наведеним пословима
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током
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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.

Доктор медицине специјалиста
радиолошке дијагностике

на одређено време због повећаног
обима посла
Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове са завршеним
медицинским факултетом и положеним испитом из радиологије.
УСЛОВИ Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове,
Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,
на основним студијама у трајању од најмање
пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године и
завршена специјализација из одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.
стручни испит, лиценца, специјалистички испит
из радиологије.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, оверену копију уверења о положеном специјалистичком испиту из радиологије,
оверену копију 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.

Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла
Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове са завршеним
медицинским факултетом.
УСЛОВИ Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и 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. стручни испит,
лиценца.
ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију,
оверену копију дипломе о завршеној одго-

варајућој школи са просечном оценом током
школовања, оверену копију дипломе 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 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
(осам) дана од дана објављивања у Службеном
гласилу 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
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време, до повратка радника
са боловања, Дневна хематолошка
болница

Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

на одређено време, до повратка радника
са боловања, Одељење анестезиологије
са реаниматологијом
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање 6 (шест) месеци радног
искуства на пословима медицинске сестре-техничара. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). За
радно место медицинске сестре/техничара на
неодређено времене предвиђен пробни рад у
трајању од 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему претходно искуство
о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које
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се прима. Пријаве слати у затвореној коверти,
на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише” (кандидат који
конкурише на више конкурса да преда посебно
пријаву за свако радно место). Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Домар - технички радник

на одређено време
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом
о раду. Посебни услови: III/IV степен стручне
спреме, средња школа. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт
телефон.

Виша гинеколошко акушерска
сестра

на одређено време ради замене
раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о
раду. Посебни услови: VI степен стручне спреме, виша гинеколошко акушерска сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој
медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на
оглас доставити лично или поштом на адресу:
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН”СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
општег смера
на одређено време ради замене
радника на боловању

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
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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.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ
„БУЗГАНОВИЋ”

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: рок за пријаву на конкурс је до 30
дана од дана објављивања у часопису „Послови”. Пријаве на конкурс слати на e-mail:
Lunadom18@gmail.com или на контакт телефон
064/1502-362.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
НИКОЛА РАДОМИРОВИЋ
11000 Београд, Грчића Миленка 79
тел. 063/7754-006

Спремачица

на одређено време

Нови Београд
Булевар Михајла Пупина10Г
тел. 064/1395-093, 064/1897-281
e-mail: logopedskicentar@outlook.com

УСЛОВИ: I степен стручне спреме без обзира
на радно искуство. Кандидати се могу јавити на
телефон 063/7754-006.

ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
КРАГУЈЕВАЦ

Дипломирани логопед
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: дипломирани логопед VII/1 степен
стручне спреме; небитно радно искуство.

34000 Крагујевац, Змај Јовина 32
тел. 034/366-530

Дипломирани дефектолог

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду

за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог VII/1 степен
стручне спреме; без обзира на радно искуство.
Рок за пријаву 24.06.2022.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
„СВЕТИ ТРИФУН”
Чукарица
11000 Београд
Бранка Радичевића 7г
тел. 063/437-367

Физиотерапеут
Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

Неговатељ / неговатељица
3 извршиоца

Чистач просторија
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство небитно, обезбеђена
исхрана. Јављање кандидата на контакт телефон 063/437-367 - Биљана Станић.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ
И СТАРИЈИХ „ЛУНА ДОМ”
11070 Нови Београд, Дуборезачка 13
тел. 064/1502-362
e-mail: Lunadom18@gmail.com

Неговатељ одраслих и старијих лица
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад,
обезбеђена исхрана.

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Рад у сменама, обезбеђена
исхрана.

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду
кандидати треба да испуњавају и следеће
услове и то: 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. септрмбра
2005. године, на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; знање рада на рачунару; положен одговарајући стручни испит из области рада (безбедност и здравље на раду); положен стручни
испит из области заштите од пожара. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријава на оглас са биографијом,
адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на
раду; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту из оласти заштите од
пожара; оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених или венчаних уколико је променио презиме; оверена фотокопија уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење суда да се не води кривични поступак, не
старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6
месеци.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду
кандидати треба да испуњавају и следеће
услове и то: 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. септрмбра
2005. године, на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
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вао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; знање рада на рачунару; најмање 5
година радног искуства. Пожељно: искуство у
вези јавних набавки. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријава на
оглас са биографијом, адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; доказ о радном искуству
(фотокопија уговора о раду којим се доказује
радно искуство у звању дипломираног економисте или потврда послодавца којом се
доказује дата чињеница); оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених или венчаних уколико је променио презиме; оверена
фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење суда да се не води
кривични поступак, не старије од 6 месеци;
уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван, не старије од 6 месеци.
ОСТАЛО: Пријава се објављује и оглашава
код Националне службе за запошљавање и
на интернет страници Министарства здравља
РС (www. zdravlje.gov.rs). Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за доношење одлуке о
пријему. Коначну одлуку доноси директор. Обавештење о избору кандидата ће бити достављено кандидатима у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. По завршеном
конкурсу предата документа се неће враћати
кандидатима. Изабрани кандидат дужан је да
достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Пријаве на оглас слати на
адресу: Завод за стоматологију Крагујевац, Змај
Јовина бр. 32, 34000 Крагујевац.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Бачка Паланка, Банатска 4
тел. 021/6041-976, 021/754-966

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има
лица која испуњавају следеће услове: да је
држављанин Републике Србије. Да 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, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука. Да има
најмање пет година радног искуства у струци.
Да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат за директора Установе уз прописану конкурсну документацију подноси и Програм рада за мандатни период за који се врши
избор. Рок за подношење пријава по овом Конкурсу износи 8 дана од дана објављивања истог
у листу Националне службе за запошљавање
„Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: извод из матичне књиге рођених - оригинал не старији од 6 (шест) месеци,
потврда о радном искуству у струци - оригинал,
потврду издаје послодавац код кога је кандидат
стекао радно искуство, потврда мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног
Бесплатна публикација о запошљавању

лица, уерење о држављанству РС - оригинал
не старији од 6 (шест) месеци, оверен препис
/ фотокопија дипломе о стеченом образовању,
уверење да није осуђиван (подаци из казнене
евиденције који нису старији од 6 месеци од
времена објављивања конкурса а које издаје
полицијска управа, на лични захтев кандидата - оригинал или оверена копија), уверење
да се против њега не води кривични поступак
односно да није стављен захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за које се гоњење предузима
по службеној дужности, а које издаје надлежни
суд - оригинал или оверена копија - не старије
од 6 месеци од времена објављивања конкурса. Програм рада за мандантни период за који
се врши избор. Доказе о испуњавању услова кандидати достављају Управном одбору у
оригиналу или овереној фотокопији. Писмене
пријаве и радну биографију (curriculum vitae)
са потребном документацијом доставити путем
поште на адресу: Геронтолошки центар, 21400
Бачка Паланка, улица Банатска бр. 4 или лично,
у затвореној коверти са назнаком „Пријава за
конкурс за именовање директора” - за управни одбор. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају
услове Конкурса, Управни одбор неће разматрати.

ГЕОДЕТСКИ БИРО ГЕОМЕТАР
Ветерник
тел. 065/2094-000, 062/8880-789

Геодетски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Дипломирани инжењер геодезије /
мастер инжењер геодезије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: без обзира на радно искуство; возачка
дозвола Б категорије. Рок за пријаву 29.05.2022.
Јављање на горе наведени број телефона.

ХИЛЗНА РЕМОНТ

18000 Ниш, Чамурлија 23

Радник у производњи
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме; радник у производњи делова и прибора
за моторна возила и њихове моторе. Заинтересовани кандидати јављају се на контакт телефон: 063/455-233.

Пољопривреда
ХРАНА ПРОДУКТ

22204 Салаш Ноћајски, Устаничка 54а
e-mail: office@hranaprodukt.com
тел. 022/650-033, 022/650-027
тел./факс 022/650-988
www.hranaprodukt.com

Радник на фарми за тов пилића
у Kовачевцу
(Mладеновац, Kовачевац,
Мириначка број 2)
2 извршиоца

Опис посла: пријем и истовар једнодневних
пилића, праћење општег стања и понашања
пилића, одржавање суве простирке у фарми,
праћење мерних уређаја на фарми, одржавање
хигијене на фарми, остали послови по налогу
послодавца.
УСЛОВИ: пожељна средња пољопривредна или
ветеринарска; пожељно радно искуство за рад
на фарми, није обавезујуће. Могућност запослења на неодређено време.

Индустрија и грађевинарство
ДРУШТВО ЗА ИНЖ., ГРАЂ. И ПР
ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД
Београд - Звездара
e-mail: a.dzagic@ingrapomni.co.rs

Дипломирани грађевински инжењер
место рада Нови Сад
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер
VII/1 степен стручне спреме; без искуства;
основна информатичка обука; возачка дозвола Б категорије; енглески језик средњи ниво;
приправник. Теренски рад. Рок за пријаву
31.05.2022. Пријаве слати на горе наведени
имејл.

Посао се не чека,
посао се тражи
11.05.2022. | Број 986 |
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Култура и информисање
МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ
УМЕТНОСТИ
Београд, Немањина 3/10

расписује

Oрганизатор музејских активности

Место рада Музеј наивне и маргиналне
уметности - Огранак галерија у Јагодини
Опис посла: организује, координира и одговоран је за обављање најсложенијих стручних
послова у оквиру организације музејских активности; израђује план и програм рада, даје смернице за рад запосленима којима је надређен и
контролише њихов рад; самостално решава
проблеме у вези са организацијом музејских
активности за које не постоје смернице и упутства; развија и координира реализацију пројеката из основне делатности; организује све
видове активности у музеју (изложбе, промоције, предавања, семинари, аукције, концерти
и сл.) и присуствује активностима; организује
манипулацију културним добрима унутар
музеја; организује послове који се односе на
паковање и припрему за транспорт културних
добара; планира избор и набавку аудиовизуелних средстава и опреме (видео траке, филмове, слајдове, дијапројектор, кинопројектор и
сл.); води потребну кореспонденцију у вези са
реализацијом активности; учествује у изради
предрачуна трошкова или обрачуна утрошених
средстава око сарадње; планира и координира
избор и набавку аудиовизуелних средстава и
опреме (видео траке, филмове, слајдове, дијапројектор, кинопројектор и сл.); води потребну
кореспонденцију у вези са реализацијом активности; координира реализацију музејских програма у оквиру годишњег плана рада.
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од
7. октобра 2017. године; на студијама другог
степена (мастер академске, мастер струковне,
специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године до 7. октобра 2017. године;на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; најмање једна
година радног искуства; знање страног језика;
знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: потребна документација: 1. оверена
копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 2. доказ о радном искуству; 3. кратка биографија (CV); 4. уверење о држављанству
Републике Србије; 5. извод из матичне књиге
рођених, не старији од шест месеци; 6. извод
из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте; 7. уверење да лице које
конкурише није осуђивано за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у Музеју. Доказ
о општој здравственој способности - лекарско
уверење (оригинал), доставиће само кандидат
који буде изабран. Докази из тачке 1, 2, 4, 5 и 6
се прилажу у оригиналу или копији овереној код
јавног бележника, односно другог надлеженог
органа. Рок за подношење пријава кандидата на
јавни конкурс је 7 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији
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„Послови” НСЗ и на званичној интернет страни
Националне службе за запошљавање и Музеја,
као и на огласној табли Музеја. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, потребне
податке за контакт (телефон, е-mail), податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на јавни конкурс. Комисија Музеја ће обавити
разговоре са кандидатима у року од 8 дана од
дана завршетка јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, комисија Музеја неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању
услова са назнаком „За конкурс” се подносе
писаним путем на адресу: Музеј наивне и маргиналне уметности, Немањина 3/10, Београд
или на еmail: konkurszaposao@mnmu.rs Сва обавештења у вези са јавним конкурсом можете
добити позивом на број телефона: 060/4209-556
или упитом на еmail: konkurszaposao@mnmu.rs

као и на огласној табли Музеја. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, потребне
податке за контакт (телефон, е-mail), податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на јавни конкурс. Комисија Музеја ће обавити
разговоре са кандидатима у року од 15 дана од
дана завршетка јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, комисија Музеја неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс” се подносе писаним
путем на адресу: Музеј наивне и маргиналне уметности, Немањина 3/10, Београд или на
еmail: konkurszaposao@mnmu.rs Сва обавештења
у вези са јавним конкурсом можете добити позивом на број телефона: 011/405-71-99 или упитом
на еmail: konkurszaposao@mnmu.rs

МУЗЕЈ НАИВНЕ И МАРГИНАЛНЕ
УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Генерала Штурма 1
тел. 063/310-606

ФОНДАЦИЈА „БРАЋА КАРИЋ”

Кустос музеја

Београд, Немањина 3/10

на одређено време

Секретар музеја

место рада у седишту Музеја у Београду,
пробни рад до шест месеци
Опис посла: припрема сва неопходна правна
акта установе; припрема и разрађује уговоре
које закључује установа и јединица у саставу;
даје стручна мишљења и примедбе на нацрте
закона и других прописа; учествује у креирању
и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност установе; остварује
сарадњу са стручним и научним установама и
државним органима, као и надлежним службама
оснивача и прати динамику реализације обавеза
установе из домена правних, општих и кадровских послова; контролише исправност правних
аката неопходних за процес рада установе.
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 (правни
факултет) у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Додатни услови:
знање страног језика; знање рада на рачунару;
најмање пет година радног искуства, положен
правосудни испит.
ОСТАЛО: потребна документација: 1. оверена
копија дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми; 2. доказ о радном искуству; 3. кратка
биографија (CV); 4. уверење о држављанству
Републике Србије; 5. извод из матичне књиге
рођених, не старији од шест месеци; 6. извод из
биометријске личне карте, односно фотокопију
личне карте; 7. уверење да лице које конкурише није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у Музеју. Доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење
(оригинал), доставиће само кандидат који буде
изабран. Докази из тачке 1, 2, 4, 5 и 6 се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног
бележника, односно другог надлеженог органа.
Рок за подношење пријава кандидата на јавни
конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” НСЗ и на званичној интернет страни
Националне службе за запошљавање и Музеја,

УСЛОВИ: филозофски факултет - дипломиран
историчар уметности; најмање 5 година радног
искуства.

Видео архивар

на одређено време
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; најмање 5 година радног искуства.
ОСТАЛО: да кандидат није кривично гоњен и
да се против њега не води кривични поступак.
Пријаве слати електронским путем на e-mail
office@karicfoundation.com, или нам се јавите
на контакт телефон 063/310-606 сваког радног
дана од 10-14. Само кандидати који уђу у ужи
избор ће бити контактирани.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
НАРОДНИ МУЗЕЈ

36000 Краљево, Трг Светог Саве 2
тел/факс: 036/315-350, 333-004
e-mail: office@nmkv.rs

Оглас објављен дана 27.04.2022. године у листу
„Послови” поништава се у целости.

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 100
тел./факс: 013/744-901
e-mail: biblioteka.kovin@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има стечено високо образовање
из поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
студијама од најмање четири године; 2. да има
најмање пет година радног искуства на пословима у култури; 3. да је поднео програм рада и
развоја Библиотеке Управном одбору; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да нема
законских сметњи за његово именовање; 6. да
поседује доказ о општој здравственој способности. Уз пријаву на конкурс, потребно је доста-
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Наука и образовање

вити следећу конкурсну документацију: оверену
копију дипломе; оверену копију радне књижице
или уверење о радном искуству; предлог Програма рада и развоја Библиотеке; уверење суда
и вишег тужилаштва, 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; 5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; оверену копију личне
карте; лекарско уверење. Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком са
назнаком „За јавни конкурс за избор директора”
на горе наведену адресу или предати лично у
Библиотеци од 8-14 часова. Рок за подношење
пријава кандидата износи 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу НСЗ „Послови”.
Све информације могу се добити на телефоне:
013/744-901 и 013/744-902 или путем електронске поште biblioteka.kovin@gmail.com. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте
ће се неотворене вратити подносиоцу. Директора именује СО Ковин на предлог УО Библиотеке
„Вук Караџић” Ковин и уз сагласност директора
матичне библиотеке, на период од четири године, а може бити и поново именован.
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на Катедри за хемијско инжењерство
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство - Хемијско инжењерство.

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

6. Асистeнт сa дoктoрaтoм за
ужу научну област Биохемијско
инжењерство и биотехнологија

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.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор
за ужу научну област
Електротехника

на Катедри за опште техничке науке
УСЛОВИ: доктор електротехничких наука,
област Електротехника.

2. Ванредни професор за ужу научну
област Инжењерство заштите
животне средине
на Катедри за инжењерство заштите
животне средине

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

3. Доцент за ужу научну област
Хемијско инжењерство

на Катедри за хемијско инжењерство
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

4. Асистeнт сa дoктoрaтoм за ужу
научну област Органска хемија
на Катедри за органску хемију

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

5. Асистeнт сa дoктoрaтoм за
ужу научну област Хемијско
инжењерство

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке, завршен Технолошко-металуршки факултет.

на Катедри за биохемијско инжењерство
и биотехнологију
УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство - Биотехнологија или доктор техничких
наука из области Хемија и хемијска технологија.

7. Асистeнт за ужу научну област
Електрохемија
на Катедри за физичку хемију и
електрохемију

УСЛОВИ: мастер инжењер технологије хемијско инжењерство (студијски програм
Хемијско инжењерство), изборно подручје
на основним студијама - Електрохемијско
инжењерство и уписане докторске студије - студијски програм Хемијско инжењерство.

8. Асистeнт за ужу научну област
Инжењерство материјала
на Катедри за конструкционе и
специјалне материјале

УСЛОВИ: Завршене основне и мастер академске
студије на Технолошко-металуршком факултету,
на студијским програмима Инжењерство материјала. Уписане Докторске академске студије,
студијски програм Инжењерство материјала.

9. Асистeнт за ужу научну област:
Неорганска хемија
на Катедри за општу и неорганску
хемију

УСЛОВИ: мастер инжењер технологије - студијски
програм Хемијско инжењерство - изборно подручје Неорганска хемијска технологија и уписане
докторске студије, студијски програм Хемија.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником 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 начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника,
сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној форми на
адресу: Технолошко-металуршки факултет,
Служба за опште послове - пријава на конкурс,
Београд, Карнегијева бр. 4 (Архива, канцеларија
8), и у електронској форми на e-mail адресу:
kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити
и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о
одговарајућој стручној спреми, списак научних
радова са радовима, и свe осталo релевантнo за
конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од
дана истека за подношење пријаве на конкурс.
11.05.2022. | Број 986 |

57

Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1) да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 29/2021)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник РС”
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 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 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 остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидати треба да доставе: кратку биографију; оверен препис дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције (не старији
од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; фотокопију личне карте или очитану
личну карту. Доказ из тачке 2 подноси се пре
закључења уговора о раду. Претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих
поступака, по окончању конкурса, за кандидате
који су ушли у ужи избор. Пријаве са доказима
о испуњености услова огласа достављају се у
року од 8 дана путем поште (препоручено) или
лично на горе наведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”

11000 Београд, Маријане Грегоран 62

Секретар школе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, замена до
повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, према прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005; 2) да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања настав-
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ника и стручних сарадника у основној школи;
3) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са 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; 5) уверење да се против кандидата не
води кривични поступак код надлежног суда; 6)
да има држављанство Републике Србије; 7) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву
на конкурс са основним биографским подацима
(својеручно потписану), одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”,
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, оверену фотокопију дипломе или уверења
о дипломирању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 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), уверење да се
против кандидата не води кривични поступак,
које издаје надлежни суд, (не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику, а
доказ треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити
оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који
уђу у ужи избор 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 раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од шест
месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на адресу школе.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Установи искључиво
путем поште на наведену адресу са назнаком

радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове
прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања,
као и посебне услове прописане Правилником о
организацији и систематизацији радних места.
Уз пријавни формулар кандидати достављају
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родосквнуће, 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. Доказ
да лице није осуђивано не може бити старији
од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење
и санитарну књижицу. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРАЧАР”
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4094

Оглас објављен 27.04.2022. године, у публикацији „Послови”, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ
УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Историја уметности
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и други услови прописани Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони,
11/2021 - аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021
- др. закони), Статутом Универзитета уметности, Статутом Факултета, Правилником о
јединственим минималним условима за избор
у звања наставника Универзитета уметности
у Београду и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз
пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе
о стеченом научном степену доктора наука из
области Историја уметности, научне радове и
попуњен образац 2, који се може преузети са
сајта Факултета, https: //flu.bg.ac.rs. Пријаве
са прилозима и радови се подносе Факултету,
Париска 16, у времену од 10-13 сати.

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Сликарство
на период од пет година
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УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони,
11/2021 - аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 др. закони), Статутом Универзитета уметности
у Београду, Статутом Факултета, Правилником
о јединственим минималним условима за избор
у звања наставника Универзитета уметности
у Београду и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз
пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мастер академским студијама из одговарајуће области, одн.
основним академским студијама према раније
важећим прописима и попуњен образац 2, који
се може преузети са сајта Факултета. Кандидати су дужни да на расписан конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу
цртежа (пет табли) и ЦД са предатим радовима.
Пријаве са документацијом се подносе Факултету, Париска 16, а радови у Булевару војводе
Путника 68, у времену од 10-14 сати.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Информације на
тел. 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Ванредни професор за ужу научну
област Електротехника
на Катедри за опште техничке науке

УСЛОВИ: доктор електротехничких наука,
област Електротехника.

Ванредни професор за ужу научну
област Инжењерство заштите
животне средине
на Катедри за инжењерство заштите
животне средине

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област
Хемијско инжењерство

на Катедри за хемијско инжењерство
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Органска хемија
на Катедри за органску хемију

УСЛОВИ: доктор наука - хемијске науке, завршен Технолошко-металуршки факултет.

Асистент са докторатом за
ужу научну област Хемијско
инжењерство

на Катедри за хемијско инжењерство
УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство - Хемијско инжењерство.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Биохемијско
инжењерство и биотехнологија

на Катедри за биохемијско инжењерство
и биотехнологију
УСЛОВИ: доктор наука - технолошко инжењерство - Биотехнологија или доктор техничких
наука из области Хемија и хемијска технологија.
Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент за ужу научну област
Електрохемија
на Катедри за физичку хемију
и електрохемију

УСЛОВИ: мастер инжењер технологије хемијско инжењерство (студијски програм
Хемијско инжењерство), изборно подручје
на основним студијама - Електрохемијско
инжењерство и уписане докторске студије - студијски програм Хемијско инжењерство.

Асистент за ужу научну област
Инжењерство материјала
на Катедри за конструкционе и
специјалне материјале

УСЛОВИ: завршене основне и мастер академске студије на Технолошко-металуршком факултету, на студијским програмима
Инжењерство материјала; уписане докторске академске студије, студијски програм
Инжењерство материјала.

Асистент за ужу научну област
Неорганска хемија

на Катедри за општу и неорганску
хемију
УСЛОВИ: мастер инжењер технологије - студијски програм Хемијско инжењерство - изборно подручје Неорганска хемијска технологија и
уписане докторске студије, студијски програм
Хемија.
ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником 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 начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс се подносе у писаној форми
на адресу: Технолошко-металуршки факултет,
Служба за опште послове - пријава на конкурс,
Београд, Карнегијева бр. 4, (Архива, канцеларија 8) и у електронској форми на e-mail адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и доказе о испуњености услова: опширна
биографија са освртом на стручни рад, диплома
о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима, и све остало релевантно за конкурс. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6
месеци од дана истека за подношење пријаве
на конкурс.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
Београд
11080 Земун, Градски парк 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе,
може се пријавити лице које испуњава услове
прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/19, 27/18 - др. закони, 6/20 и 129/21)
и то: 1) има 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, у ком случају мора
имати 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; 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; 4) непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата утврђеног
у складу са законом; 5) има држављанство
Републике Србије; 6) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад; 7)
има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 8) има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 9) има положен испит - лиценца
за директора установе (кандидат који не поседује лиценцу о положеном положен испиту за
директора установе, може бити изабран, али
је у обавези да испит - лиценцу за директора
установе положи у року од две године од дана
ступања на дужност).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке,
односно радну биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеном школовању (не старију
од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (не старију од 6 месеци
од датума објаве конкурса); потврду о раду у
области образовања (најмање 8 година радног
стажа у области образовања и васпитања, не
старија од 30 дана од датума објаве конкурса);
доказ о испуњености услова из члана 139 става
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања односно да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци од датума објаве конкурса); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старији
од 6 месеци од датума објаве конкурса); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал, не старији од датума објаве конкурса); доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања,
уколико је претходно обављао функцију директора школе (оверену фотокопију, не старију од
6 месеци од датума објаве конкурса); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата, извештај просветног саветника, уко11.05.2022. | Број 986 |
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лико га кандидат поседује (оверену фотокопију,
не старију од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију лиценце за директора установе, не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса, документација без доказа
о положеном испиту за директора сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за
директора установе, у складу са чл. 122 закона
о основама система образовања и васпитања;
доказ о неосуђиваности (уверење из казнене
евиденције МУП-а, оригинал или оверена фотокопија не старија од 30 дана од датума објаве
конкурса); потврду Повереника за заштиту равноправности о непостојању дискриминаторног
понашања кандидата (оригинал или оверена
фотокопија не старија од 30 дана од датума
објаве конкурса), својеручно потписан захтев
за издавање потврде, учесник конкурса подноси Поверенику за заштиту родне равноправности у слободној форми на имејл poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу
Повереник за заштиту родне равноправности,
Београд, Булевар краља Александра бр. 84, са
назнаком да је потврда потребна ради учешћа
на конкурсу за избор директора школе и са
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе
учесника конкурса на коју се доставља потврда; попуњен пријавни формулар за пријаву на
конкурс преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору, а која нису
обавезна. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се установи у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за директора”, лично
или препорученом поштом у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса на адресу школе,
са назнаком „Конкурс за директора - не отварати”. Документација се кандидатима не враћа,
већ се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а
документација учесника конкурса чије су пријаве непотпуне и/или неисправне, школа враћа
препорученом поштом учесницима конкурса,
након протека рока за покретање управног
спора. Фотокопије документација свих кандидата и свих учесника конкурса чије су пријаве
непотпуне и/или неисправне, школа задржава
у конкурсној документацији. Неблаговремене
пријаве, неотворене се враћају учеснику конкурса препорученом поштом након протека
рока за покретање управног спора. Фотокопија
решења (о именовању директора) које доноси
министар, биће достављена свим учесницима конкурса. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС” бр. 87/2018). Сва потребна обавештења
могу се добити у секретаријату школе на телефон: 011/7455-853.

ОШ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”
Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-213, 8251-111

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред
општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021, даље: Закон): 1) да има одго-
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варајуће високо образовање за наставника
основне школе стечено: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1а) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (1б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинује 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. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022); 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.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
који у штампаној форми доставља школи. Уз
попуњени пријавни формулар доставити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су студије уписали
почев од 10.05.2005. године достављају оверене копије и за основне академске и за мастер академске студије); уверење из казнене
евиденције МУП-а (оригинал, не старији од 6
месеци или оверена копија) да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела са правним последицама у смислу члана
139 став 1 тачка 3) Закона и да није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена копија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду. Доказ о знању
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе
и која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-

сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана достављања образложене листе. Пријаве са документима којима се
доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основна школа „Јелица Миловановић”,11450 Сопот,Кнеза Милоша 12, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, путем
поште или лично у канцеларију секретара школе од 09.00 до 12.00 часова радним данима. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
на телефон: 011/8251-111.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру,
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Архитектонско
кнструктерство и конструктивни
системи
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време
од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Технологија грађења,
инсталације и менаџмент
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су 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), чланом
74 Законa о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење,
67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18,
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22
и 233/22), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16,
195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17
и 210/19), Статутом Универзитета у Београду
- Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”,
бр. 129/22 - пречишћен текст), Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника на Факултету („Сл.
билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 115/17).
Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак радова), оверене копије
диплома, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци), подносе се на адресу:
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Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204,
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Сарадник у звањe асистент са
докторатом за ужу научну област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру,
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и чланом 85 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18,
67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично
тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20,
214/20, 217/20, 230/21,232/22 и 233/22), Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 129/22 пречишћен текст) и Правилником о условима,
начину и поступку за избор и заснивање радног
односа сарадника Факултета („Сл. билтен АФ”,
бр. 120/18). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак радова),
оверена копија дипломе и додатка дипломе
и уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци), подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈКА ЛАКИЋ”

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: испуњавање услова прописаних чланом 139 чланом 140 став 1 и 2 и чланом 122
став 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања стечено за наставника, педагога
или психолога, 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; Лице из става 1 тачка 1 и 2 члана
140 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; 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 противчовечности 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 на којем се остварује образовноваспитни рад; да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да је прошао обуку и положен испит за
директора установе; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испита за лиценцу; доказ о
обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује такав документ,
а ако не дужан је да положи испит за директора у року од две године од дана ступања на
дужност); потврду да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика на ком се изводи
образовноваспитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику);
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; доказ о резултату
стручно педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико је
кандидат имао појединачни стручнопедагошки
надзор); резултат стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања школе
(овај доказ достављају само кандидати који су
раније вршили дужност директора установе);
радну биографију са кратким прегледом кретања у служби. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора
дужан је да у року од две године од дана ступања на дужност положи испит за директора.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставити школи на наведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс за избор директора” или лично у
секретаријату школе у периоду од 08:0013:00
часова сваког радног дана, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе лично или путем телефона 011-3619-713.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: испуњавање услова прописаних чланом 139 чланом 140 став 1 и став 2 и чланом
122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) и то: 1. да поседује одговарајуће

високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
за наставника средње стручне школе у подручју рада:трговина, угоститељство и туризам,
за педагога и психолога, стечено: 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. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; - да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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 на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора доставља оригинал или оверену фотокопију
документа у два (2) примерка и то: дипломе о
стеченом образовању за наставника средње
стручне школе у подручју рада Трговина угоститељство и туризам, психолога или педагога,
доказ о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; доказ о држављанству;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, противправног
саобраћаја и противчовечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (издат по
објављивању конкурса); доказ да није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издат по објављивању конкурса); оригинал потврду - доказ да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о познавању језика на којем
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 одговарајуће високошколске установе); доказ о резултату стручно-пе11.05.2022. | Број 986 |
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дагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника); биографски подаци са
прегледом кретања у служби. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручнопедагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Уколико је кандидат положио испит за директора,
или је обавио обуку за директора, може приложити доказ о томе, уколико поседује такав
документ. Сви наведени докази саставни су
део пријаве на конкурс. Уколико су фотокопије, морају бити оверене. Кандидат изабран
за директора школе који нема положен испит
за директора дужан је да у року од две године
од дана ступања на дужност положи испит за
директора. Министар просвете науке и технолошког развоја врши избор директора Школе
у року од 30 дана од дана пријема документације, доноси решење о његовом именовањуо
чему Школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријаву на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом у 2 примерка, доставити школи на горе
наведену адресу до истека рока, са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора” или
лично у секретаријату школе, у периоду од 9-13
часова сваког радног дана, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве без потребне документације
којом кандидати доказују да испуњавају услове
за избор директора, уз пријаву, неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе лично или
путем телефона 011/2633-250.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД ОДСЕК ВИСОКА
ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА
11000 Београд, Хајдук Станка 2
тел. 011/2422-178

Виши предавач за ужу научну област
Архитектура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 72 и 74 Закона о високом
образовању, као и обавезне и изборне услове прописане, за поље техничко-технолошких
наука, Минималним условима за избор у звања
наставника на академијама струковних студија
и високом школама струковних студија Статутом
и Правилником о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничко-уметничких струковних студија Београд. Обавезни
услови: 1. научни назив доктора наука за научну област за коју се бира; 2. позитивна оцена
педагошког рада односно приступног предавања; 3. да има радно искуство од најмање пет
година; 4. у последњем изборном периоду (или
у последњих пет година) најмање 6 бодова остварених објављивањем радова који припадају
категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50
+ М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад
категорије М20 и један рад категорије М30 из
области за коју се бира; 5. књига из релевантне
области, или одобрен уџбеник за ужу област за
коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу област
за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање; 6. у последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану
најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама; 7. у
последњем изборном периоду учешће у изради
најмање два развојно-истраживачка или струч-
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на пројекта са финансијском подршком корисника у привреди или установама, или радно
искуство у привреди или установама релевантним за област за коју се бира. Изборни услови
(минимално 2 од 3 у складу са Правилником):
1) стручно-професионални допринос; 2) допринос академској и широј заједници; 3) сарадња
са другим високошколским институцијама у
земљи и иностранству.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију,
списак радова, оверене фотокопије диплома,
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за кривична дела наведена у Закону и
друге потврде којима се доказује испуњеност
тражених услова на адресу Академија техничко-уметничких струковних студија, Одсек Висока грађевинско-геодетска школа струковних
студија, Хајдук Станка 2. Лице за контакт: Урош
Радованчев (radovancev@gmail.com 011/2422178). Рок за подношење пријава је 10 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон)
и Статутом Географског факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија,
списак научних радова, радови, уверење о
држављанству, оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија) достављају се у писаној и електронској форми (ЦД,
УСБ) на наведену адресу Факултета, канцеларија 10.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ТЕХНОАРТ БЕОГРАД ШКОЛА
ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ
ЗАНАТЕ
Београд
Звездара, Светог Николе 39

Директор

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

на период од 4 године

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

на одређено време од три године

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада Школа: (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, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, (2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; нросуђиваност 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; знање српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; има
најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања, поседовање дозволе за рад наставника и/или стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе.
Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност.

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и
показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др.
закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/2021 - аутен-

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 1) доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци); 2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 3) оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за

Наставник у звање редовног
професора, за ужу научну област
Туризмологија (економска група
предмета)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за
коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20
- др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закон), 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. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије диплома
о завршеним претходним степенима студија и
оверена копија дипломе о стеченом научном
називу доктора наука из научне области за коју
се бира) достављају се у писаној и електронској
форми (ЦД, УСБ) на наведену адресу Факултета, канцеларија 10.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Туризмологија
на одређено време од три године

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Општа географија
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лиценцу; 4) доказ о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику не подносе овај доказ);
5) доказ да има обављену обуку и положен
испит за директора (уколико је кандидат поседује); 6) доказ да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 7) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично дело из груп кривичних дела против полне
слободе, 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 издато по објављивању конкурса);
8) доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе); 9) доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који
поседују извештај); 10) лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); 11) радну биографију. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са потребном документацијом
подносе се у затвореној коверти, на адресу
школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00
часова, или препоручено поштом са назнаком
„За конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар бира директора у року од
30 дана од дана пријема документације коју му
је доставио Школски одбор и доноси решење о
његовом именовању, о чему Школа обавештава
сва лица која су се пријавила на конкурс.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЛАЛА И ЛИЛИ”
11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 43
тел. 064/2400-945

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 14 став 2, чл. 122 став
2 и чл. 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020
и 129/2021) и то: да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника те врсте школе и
подручје рада, за педагога и психолога; да има
дозволу за рад (лиценцу или стручни испит),
обуку и положен испит за директора установе
(ако кандидат нема положен испит за директора изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора
Установе), да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васБесплатна публикација о запошљавању

питања, након стеченог одговарајућег образовања, предност лица преко 20 година радног
стажа у предшколском образовању, да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 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 родоскрвљење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискиминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (ако образовање није стечено на том језику). Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке, односно радну биографију, оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем
образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту - лиценци, потврду о
раду у области образовања, лекарско уверење
- не старије од шест месеци (подноси се пре
закључења уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности и уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, оригинал или оверену фотокопију
уверења да 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 члана 7, става 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из књиге рођених, доказ о
знању језика (ако образовање није стечено на
језику на коме се изводи образовно-васпитни
рад). Кратак предлог програма рада директора установе. Рок за пријављивање кандидата је
15 дана од дана објављивања кокурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на гор наведену адресу. Ближа обавештења се могу добити
у Управи установе на телефон 064/2400-945,
контакт особа: Светлана Торбица Маринковић.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
Београд, Отона Жупанчича 4
тел. 011/2607-200

Наставник економске групе
предмета (Агенцијско и хотелијерско
пословање, Пословна комуникација
и Професионална пракса)
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета

Наставник групе предмета
кулинарства (Куварство са
практичном наставом, Куварство,
Професионална пракса)

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава законом
прописане услове: одговарајуће образовање: да

има одговарајуће образовање из члана 140 ст.
1 и 2 (изузетно став 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 27/18 (II) - други закони,
10/19, 6/20 и 129/21), 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 („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15,
11/16, 2/17, 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21); 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 родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну 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: пријавни формулар кандидатима
је доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Кандидати потребну документацију,
заједно са одштампаним попуњеним пријавним
формуларом достављају школи, и то: доказ о
одговарајућем образовању - диплому (кандидати који су завршили други степен, достављају и диплому са основних академских
студија); 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 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 добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-a
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - не старији од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије - не старије
од 6 месеци; доказ о познавању језика на којем
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 одговарајуће високошколске
установе); доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу, за оне
кандидате који то поседују; краћу биографију.
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима. Пријаве слати на адресу школе,
Средња туристичка школа, Отона Жупанчича
4, Београд, или предати непосредно у Секретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос” у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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Наука и образовање

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЛАЛА И ЛИЛИ”

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 43
e-mail: torbicasvetlana@yahoo.com

Струковни васпитач

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни васпитач; познавање енглеског језика на
средњем нивоу; без обзира на радно искуство.
Пробни рад од 1 месеца. Рок за пријаву на конкурс је до 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати
на e-mail адресу: torbicasvetlana@yahoo.com

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

Наставник предметне наставе математике

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до његовог повратка 4 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони
и 10/19, 6/20 и 129/21) и то да: 1) имају одговарајуће образовање у складу са са чланом 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19 и 2/20),
за наставника који изводе образовно-васпитни рад и да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студирања
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни
испит за лиценцу; 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 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 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 који су предвиђени чланом
139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачка 2.
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
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развоја РС, а потребну докумантацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење - оригинал или
оверену фотокопију 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 и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - издато од МУП-а (не старије од
шест месеци од дана достављања пријаве на
конкурс); уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија - ЦВ; 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 доноси
директор установе у року од осам дана од дана
достављања образложене листе, коју доставља
конкурсна комисија у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са потребном документацијом подносе се непосредно или путем препоручене поште, на адресу школе: Десета гимназија „Михајло Пупин” Антифашистичке борбе
1а., 11070 Нови Београд, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос за наставника математике”.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 011/2618-120

Расписује конкурс
за заснивање радног односа
у Одсеку Висока здравствена школа

Виши стручнотехнички сарадник за
студије и студентска питања
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама првог степена (основне академске односно основне струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године. Остали услови: утврђени
су Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија
Београд и Правилником о организацији и систематизацији послова запослених у Академији
струковних студија Београд, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс својеручно потписану и
изјаву за које место се конкурише, као и доказ
о испуњавању услова, подноси се следећа
документација: кратка биографија, диплома о
стеченом одговарајућем образовању - копија
оверена код јавног бележника, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса), уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (не страије од 6 месеци у

односу на дан истека конкурса). За комплетност
документације коју подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у гласилу
Националне службе за запошљавање. По истеку рока од 8 дана, за подношење пријаве на
конкурс није дозвољено допуњавање конкурсне документације од стране кандидата. Место
рада за сва радна места је седиште Академије
и Одсека. Пријаве са доказима о испуњености
наведених услова кандидати подносе Академији
струковних студија Београд, Н. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, 11070 Нови Београд,
са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

11070 Београд, Народних хероја 12 а
тел. 011/2603-042, 2603-766, 2692-231
e-mail: info@11april-nbgd.edu.rs

Дипломирани правник

за правне, кадровске
и административне послове
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
уређивало високо образовање до 10. септембра
2005. године. Конкурс је објављен у Националној служби за запошљавање у Београду и публикацији „Послови”. Рок за подношење пријава
је осам (8) дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Установи
искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа „11. април”, Нови Београд, ул.
Народних хероја 12а, са назнаком радног места
за које се кандидат пријављује. Језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад: српски.
Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чланом 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 113/17 и 95/18), кандидати треба
да испуњавају и услове прописане чланом 139,
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), као
и посебне услове прописане Правилником о
организацији и систематизацији радних места.
За радно место уз пријавни формулар кандидати достављају: 1) доказ о стручној спреми, 2)
уверење о држављанству, 3) 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 дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквнуће,
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. Доказ да лице није осуђивано не
може бити старији од шест (6) месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење. Кандидати који су
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изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења о условима рада могу се добити
на телефон 011/2603-042.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и услове прописане Статутом Основне школе „Миодраг Матић”
Београд и то: 1) има одговарајуће високо образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено
за наставника из научне области соматопедија
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основој школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидидтетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020) и то:
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 или 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 при чему ово лице
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; 3) прошао (ла) је обуку и има положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да исти положи у року од
две године од дана ступања на дужност); 4) има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6) није осуђиван (а) 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; 7) има
држављанство Републике Србије; 8) зна српски
језик на којем се остварује образовно васпитни рад.Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс поднесу: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са заваничне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (htp: //www.mnp.gov.rs),
Бесплатна публикација о запошљавању

диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију);
доказ о завршеној обуци и положеном испиту
за директора установе (уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је да положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност), потврду о радном
стажу у установи, тј. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци), доказ о знању српског језика на
ком се изводи образовно васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику), доказ да није осуђиван (а) правоснажном пресудом за наведена кривична дела
(оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци); доказ да није осуђиван (а) за
привредни преступ по Закону о основама система образовања и васпитања (овај доказ достављају само кандидати који су раније вршили
дужност директора установе), (оригинал издат
после објављивања конкурса или оверену
копију); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак или истрага за наведена
кривична дела (издат по објављивању конкурса); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (кандидат који буде изабран ће
накнадно доставити лекарско уверење); доказ
о резултату стручно педагошког надзора у раду
кандидата - извештај просветног саветника
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор), резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања школе (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност директора установе), радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби; очитану
личну карту. Упутство за подносиоце пријаве
на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаву
на конкурс за избор директора, са потребном
документацијом, доставити поштом школи на
адресу (улица Браће Јерковића бр. 5, Београд)
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на
конкурс за избор директора” или предати лично
у секретаријату школе (предаја се може извршити сваког радног дана од 8, 30 до 12,30 часова). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
лично или путем телефона 011/2469-143.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Доцент за ужу научну област
Интердисциплинарна истраживања
у менаџменту
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о

организацији и систематизацији послова на
Факултету: доцента-може бити изабрано лице
које је претходне степене студија завршило са
просечном оценом најмање осам (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; и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: Диплому
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области,
биографију, списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информациони системи
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Управљање системима
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
организацији и систематизацији послова на
Факултету: сарадника у настави-студент мастер
академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8). Заинтересовани кандидати дужни су
да уз пријаву приложе: Диплому о завршеним
студијама првог степена студија са просечном
оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија и биографију.
ОСТАЛО: сви прилози, достављају се архиви
Факултета, поред папирне и у електронској
форми (УСБ). Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел.011/3092-999

Ванредни професор за ужу научну
област Студије рода
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука
из уже научне области за коју се бирају, као
и да испуњавају услове предвиђене Законом
о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 - др. закон, 11/21 - аутентично тумачење,
67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука
за избор у звање ванредног професора и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16
са изменама и допунама). Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова (биографија,
оверен препис диплома и додатака диплома/
уверења о положеним испитима свих нивоа
студија, очитана/копија личне карте кандидата,
11.05.2022. | Број 986 |
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списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета
политичких наука, Београд, Јове Илића 165 у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и
својеручно потписану изјаву о изворности која
је у електронском облику доступна на линку
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који
испуњавају услове конкурса организоваће се
приступно предавање у складу са Одлуком о
извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 195. Од 22.09.2016. године, са изменама и допунама).

Наставник страног језика за ужу
научну област Страни језици,
наставни предмет Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено
високо образовање првог степена, објављене
стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад, а у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 др. закон, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21.
и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета
у Београду и Факултета политичких наука за
избор у звање наставника страног језика и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 192/16,
195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима
свих нивоа студија, очитана/копија личне карте
кандидата, списак научних и стручних радова,
објављене радове и друге доказе у складу са
напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове
Илића 165 у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о
изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Науке безбедности, за
наставни предмет Системи одбране
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор наука одбране, безбедности
и заштите, односно доктор наука - науке безбедности, VIII степен стручне спреме. Остали
услови: Утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017-41, 27/2018-3
(др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3
(др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3,
67/2021-3 (др. закон), 67/2021-7) и Статутом
Факулетета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију
дипломе, списак научних радова као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе
се Универзитету у Београду-Факултету безбедности, ул. Господара Вучића бр. 50, лично
или путем поште, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

66

| Број 986 | 11.05.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
„ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ”

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Београд
Земун, Немањина 6

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

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Политичке науке
на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: научни назив доктор наука из научне
области за коју се бира стечен на акредитованом Универзитету и акредитованом студијском
програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу
са Законом о високом образовању, објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.
Обавезни и изборни услови су прописани чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на
универзитету, Статутом Факултета за дипломатију и безбедност и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова - научне радове
потребно доставити електронски или на ЦД-у,
извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија, уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, потврда о неосуђиваности и потврда да се не води
кривични поступак - оригинал, не старији од
6 месеци) достављају се у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на наведену адресу Факултета. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт
телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

Асистент за ужу научну област
Исхрана, физиологија и анатомија
домаћих и гајених животиња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је
сваки од претходних степена студија заршио са
просечном оценом најмање 8, и који показује
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним докторским студијама за звање асистента, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа
да кандидат није под истрагом (документа у
оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци) достављају се на адресу:
Пољопривредни факултет у Београду - Земуну,
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ПУ „ЧУПКО”

Београд - Палилула
e-mail: vrticcupko@gmail.com
тел. 011/2085-000

Земун, Немањина 6

Медицинска сестра - васпитач

Редовни професор за ужу научну
област Зоохигијена и здравствена
заштита домаћих и гајених
животиња

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско педагошког смера. Радно искуство небитно,
предвиђен је рад у сменама, превоз обезбеђен.

УСЛОВИ: Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника
и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа сарадника и Статутом
факултета у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење
о уписаним докторским студијама за звање
асистента, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци) достављају се на
адресу: Пољопривредни факултет у Београду
- Земуну, Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

2 извршиоца

ОСТАЛО: јављање кандидата и слање пријава
путем e-mail: vrticcupko@gmail.com
Контакт телефон за све информацје 011/2085-000.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАВИЋ МРАВИЋ”
11000 Београд, Лабска 3
тел. 069/1238-191

Васпитач
УСЛОВИ: завршена виша, висока или учитељски факултет смер васпитач у ПУ.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер сестра васпитач.

Хигијеничарка
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: држављанство РС. Заинтересовани
кандидати да се јаве на наведени број телефона или да пошаљу ЦВ на e-mail: marija.
pekovic11@gmail.com
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони, 6/2020 и
129/2021) за директора школе може да буде
изабрано лице које има: 1. стечено одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др.
закони, 6/2020 и 129/2021) за наставника
музичке школе, и подручја рада: култура и
јавно информисање, за педагога и психолога, 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, и
има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. дозволу за рад (лиценцу) за наставника или стручног сарадника; 3. обуку и положен испит 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. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5.
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6. доказ 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; 7. држављанство Републике Србије
и 8. доказ да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: 1) оверена
копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника музичке школе, педагога или психолога; 2) оверена копија уверења
о положеном стручном испиту или обавештења
о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; 3) оверена копија
доказ о похађању обуке и положеном испиту
за директора установе (уколико кандидат поседује); 4) уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци);
5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 6) лекарско уверење
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- доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима - (не
старије од шест месеци); 7) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - извод из казнене евиденције МУП-а
Републике Србије (не старије од шест месеци);
8) уверење надлежног суда да се против кандидата не води поступак (не старије од шест
месеци); 9) доказ - потврда о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 10) доказ о знању српског језика
(потврда одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика - оригинал или оверена копија) - прилажу
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику; 11) доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) уколико је вршен стручно-педагошки надзор, а
уколико није - потврду школе о томе да није
вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата; 12) уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања - уколико је
вршено спољашње вредновање, а уколико није
- потврду Школе о томе да није вршен стручно-педагошки надзор установе и да не постоји
оцена спољашњег вредновања установе за време док је кандидат обављао дужност директора установе; 13) преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно). Рок за
пријем пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Обавештавање кандидата о резултатима конкурса. Школа
ће, након добијања решења министра о именовању директора по овом конкурсу, обавестити сва лица која су се пријавила на конкурс.
Напомене: потребна документа могу се поднети у оригиналу или овереној копији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, или у
други нерадан дан, рок истиче истеком првог
наредног радног дана. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или путем телефона (011/8244-191).
Пријава на конкурс, са потребном документацијом, подноси се на горе наведену адресу
школе, лично или порепорученом пошиљком,
са назнаком „Конкурс за избор директора - не
отварати”.

ОШ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”
11030 Београд, Николаја Гогоља 40

Наставник техничког и
информатичког образовања
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), и то: да има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у Основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”‚ бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019):
за наставника предметне наставе: да поседује
диплому, односно уверење о стеченом одговарајућем образовању; 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 родоскрувнуће, 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 дискриминаторско понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз
пријаву на конкурс: кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми или уверења о стеченом високом одговарајућем образовању, ако диплома
није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију). Кандидат
који буде изабран дужан је да пре закључења
уговора о раду достави лекарско уверење.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 011/3542-118, 011/4084-618. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДЕ ДРАИНАЦ”

Борча, Ковиловска 1
тел./факс: 011/3322-950
e-mail: skola@osradedrainac.edu.rs

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања да имају одговарајуће образовање и то: одговарајуће високо
образовање 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: 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; лице мора да има и 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; 1. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење о томе као
доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); 2. 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 кривич11.05.2022. | Број 986 |
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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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3.
да имају држављанство Републике Србије; 4.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовано-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије - оверене
копије диплома и првог и другог степена, не
старије од 6 месеци); на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године (оверену копију
дипломе, да није старија од 6 месеци); доказ о
неосуђиваности из суда и МУП-а, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), фотокопију или очитану личну карту. Доказ
о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду.
Кандидати који испуњавају наведене услове за
оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази, упутиће се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на
адресу: Основна школа „Раде Драинац” 11211
Борча, Ковиловска 1. са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, телефон 011/3322-950.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БИСА СИМИЋ”

11308 Велика Крсна, Централна 13
тел. 011/8215-455

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; да има положен стручни испит, односно лиценцу за рад
наставника односно стручног сарадника; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има најмање осам година радног искуства у установи
на пословима образовања и васпитања; 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 родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривичан 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; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву са биографијом, кандидат
подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту - лиценци; доказ
о радном стажу на пословима образовања и
васпитања; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење МУП-а; доказ да се против њега не води
кривични поступак - потврда суда; извод из
матичне књиге рођених (венчаних за жене);
уверење о држављанству; лекарско уверење
о испуњености психофизичких и здравствених способности за рад у школи са децом и
ученицима; оверену фотокопију лиценце за
директора уколико је поседује; оквирни план
рада за време мандата; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе у оцени
спољашњег вредновања за кандидате који су
претходно обављали дужност директора, ако је
извршен стручни-педагошки надзор - извештај
просветног саветника, односно потврду школе
ако надзор није извршен. Директор се бира на
период од четири године. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу Основна
школа „Биса Симић”, Улица Централна бр. 13,
11308 Велика Крсна, са назнаком „Конкурс за
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Све додате информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе
на број телефона: 011/8215-455.

ОШ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77

УСЛОВИ: Услови које кандидати морају да
испуне: Кандидат треба да испуњава услове у
погледу образовања прписане 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, 6/2020 и 129/2021)
и то: Одговарајуће високо 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 групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или инетрдисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне струдије другог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(до повратка радника са боловања)
за рад у издвојеном одељењу Бељина
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Доцент за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Грчки
језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником
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, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац
5 (преузети са сајта Универзитета у Београду
http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).
Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће
дисциплине стечене у земљи или решење о
признавању стране високошколске исправе о
одговарајућој стручној спреми, списак радова
и радове, извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

Директор

на мандантни период од 4 године

пријаву кандидати прилажу доказе предвиђене
чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: оверену фотокопију
дипломе, 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 насиља 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, уверење о држављанству РС.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства просвете достављају установи
поштом. Неблаговремене, непотпуне и пријаве
у неодговарајућој стручној спреми неће се узимати у разматрање.

Наставник разредне наставе

Наставник математике

са 88,88% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка радника
са боловања), за рад у издвојеном
одељењу Бељина
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/591-242

Благајник - референт
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19,
6/20 и 129/21): да има одговарајуће образовање - стечено средње образовање у складу
са Правилником о организацији и систематизацији послова и радних места у школи (IV степен стручне спреме, економски смер); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
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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 као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. На основу чланова 24... 27 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/13, 32/13, 71/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
као и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних места у школи, број
156/1 од 28.02.2018. године.
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. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да приложе: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(нови образац); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови
образац); оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика (само
за кандидате који нису стекли образовање на
српском језику). Лекарско уверење као доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом на напред
наведену адресу школе, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови” са назнаком „За конкурс за пријем у радни
однос благајник - референт на неодређено време”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју је директор именовао
посебним решењем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ из испуњености услова из става 1 тачка 1), 3) и 5) члана
139 Закона саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) члана 139 Закона,
прибавља се пре закључења уговора о раду.
За доказе који су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18 аутентично тумачење) и уз сагласност запосленог (образац 1). Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: уредно попуњен пријавни
формулар; доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или
оверену фотокопију дипломе и/или уверења о
стеченом образовању (IV степен стручне спреме, економски смер); доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Комисија обавља разговор са
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, а након
резултата психолошке провере НСЗ, и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
Бесплатна публикација о запошљавању

од дана обављеног разговора са кандидатима.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
030/591-242.

санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 8. да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место директора школе доставља: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар
са званичне интернет странице МПНТР (http:/
www.mpn.gov.rs); радну биографију са кратким
прегледом радног искуства, адресом пребивалишта и бројем телефона и имејла, ради контакта, а може да достави и предлог програма
рада директора школе; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно дозволи за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду да има
најмање 8 година рада у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци од дана издавања (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); уверење из казнене
евиденције МУП-а РС 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 (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га кандидат поседује; доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (достављају само кандидати
који су претходно обављали дужност директора школе); доказ да има обављену обуку и
положен испит за директора школе - лиценца
(оригинал или оверена фотокопија) - уколико
је кандидат поседује, а пријава која не буде
садржала доказ о положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а
изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит; доказ о знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; фотокопију личне карте или очитану
личну карту. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
на конкурс се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за директора”, препорученом поштом или лично на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе и путем телефона 019/551-125. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Школа нема обавезу враћања документације
пријављеном кандидату.

19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59
тел. 019/551-125

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и
2 и члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то:
1. да поседује одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, за педагога или
психолога школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно 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; лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 3) изузетно, ако се на конкурс
не пријави ни један 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 има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или са вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу);
3. да има обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од ступања на дужност); 4. да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6. да има држављанство
Републике Србије; 7. 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
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ШОСО „ВИДОВДАН” БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-490

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
на основу члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања кандидат
мора да има одговарајуће високо образовање за
наставника, васпитача или стручног сарадника
- 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 (дипломирани дефектолог, мастер
дефектолог, дипломирани или мастер учитељ,
дипломирани или мастер професор предметне
наставе са положеним испитом за дефектолошку оспособљеност за рад са децом са сметњама
у развоју, дипломирани педагог, дипломирани
психолог, мастер психолог или мастер педагог);
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 или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; поседовање дозволе
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца) изабрани кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност; обука и положен испит за директора; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење надлежне здравствене установе); најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање
држављанства Републике Србије; 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; знање српског језика.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, а кандидати који су високо
образовање стекли по прописима о високом
образовању почев од 10. септембра 2005. год.
подносе фотокопију дипломе и основних и
мастер студија; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу; потврду да кандидат има најмање
осам година радног искуства на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице
обављало и издаје је установа у којој ради; ако
кандидат није у радном односу потврду издаје
установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања - оригинал); оверен препис/фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује);
уверење о држављанству - оригинал или овере-
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на фотокопија, не старије 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 тим
језицима); извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија не старије
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (доказ
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 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); оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
- достављају лица која су претходно обављала
дужност директора; оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) или потписану изјаву кандидата да није
имао стручно-педагошки надзор у раду, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно) и доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно). Комплетна документација подноси се у 2 примерка. Фотокопије доказа које се
подносе при конкурисању за избор директора
школе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан
да достави пре ступања на дужност. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу школе: Школа за основно и средње образовање „Видовдан” Бор, ул.
Моше Пијаде бр. 31, 19210 Бор, са назнаком
„Конкурс за директора школе”. Министар ће у
року од 30 дана од дана пријема документације извршити избор директора школе и донети решење о његовом именовању, о чему ће
Школа обавестити лица која су се пријавила на
конкурс. Додатне информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе на бр. телефона
030-422-490.

Ч АЧ А К
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 за радно место из тачке 1.
овог конкурса може да буде примљен у радни

однос под условима: 1) да има одговарајуће
високо образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне 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; 4. Докази
о испуњености услова из тачке 3. овог конкурса 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. 5.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4. овог
конкурса, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Школи најкасније у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
6. 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. 7.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 8. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати
на адресу Школе: Економска школа, Господар
Јованова бр. 1, 32000 Чачак или предати лично.
Због достављања обавештења, одлука и позива
за разговор неопходно је да кандидат у пријави
наведе тачне контакт податке. 9. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
Школе на телефон 032/344-793.

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

Наставник физике

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће високо онразовање, у складу са чл, 139
и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичк академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и одговарајуће образовање у у члану чл. 3 ст 1 тач 8 Правилника о степену и врсти образоваја наставника и
стручних сарадника у основној („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 15/2013,
2/2016, 10/2016 11/2016, 2/2017, 3/2017,
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13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021 лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад садецом 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.
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс,
достави следећу документацију: попуњен и
одштампан пријавни формулар, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију (са радном биографијом); оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење из казнене евиденције
МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђиваности за наведена кривична дела (не старије
од шест месеци); оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не
старије од шест месеци; доказ да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на
српском језику); лекарско уверење надлежне
здравствене установе (доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима) доставља кандидат, који
буде примљен у радни однос, пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
на конкурс, са потребном документацијом достављају се лично или поштом у затвореним
ковертама на горенаведену адресу са назнаком
„За конкурс - за радно место наставник физике”.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за научну област
Биолошке науке, за ужу научну
област Примењена биологија

на одређено време од пет година
(ванредни професор) или на неодређено
време (редовни професор)
УСЛОВИ: научни назив доктора биолошких наука и остали услови прописани чланом 74 Закона
о високом образовању („Службени гласник РС”
88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др.
закони, 11/21 - аут. тумачење, 67/21 - др. закон
и 67/21), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен
текст, број III-01-270 од 30.3.2021. године и
његовим изменама и допунама, Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, пречишћен текст,
Бесплатна публикација о запошљавању

број III-01-316 од 13.04.2022. године (оба правилника доступна су на сајту Универзитета у
Крагујевцу https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php
на картици Универзитетски прописи, избори у
звање наставника), као и непостојање сметњи
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс у папирној форми доставити: оверене фотокопије диплома
као доказ о одговарајућој стручној спреми и
завршеним претходним степенима студија,
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72
став 4 Закона о високом образовању. Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су обавезни да доставе у
електронском облику, на начин утврђен Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање, које је саставни део Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-270 од 30.03.2021. године.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
некомплетне пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање асистент са
докторатом за научну област
Филолошке науке, ужа научна
област Шпански језик и лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Стечен научни назив доктора наука из
области за коју се бира и смисао за наставни
рад. Предуслов је непостојање сметње из чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали, обавезни, изборни, општи и посебни услови који су предвиђени чл. 85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18-3 др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 - др.
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/2021
и 67/2021 - др. закони), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 од
22.02.2021. године - www.kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021), чл.
142 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021.
године - пречишћен текст), Правилником о
избору сарадника на Одсеку за филологију
(бр. 01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о
измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-2453/15
од 20.10.2016. године), Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/18 - аутентично тумачење) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на
наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије
диплома свих нивоа студија; Извод из матичне књиге рођених (оверена копија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
фотокопија личне карте и очитана лична карта;
потврда надлежног органа (полицијске управе)

да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању (оригинал или оверена копија);
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у).

Сарадник у звање асистент за научну
област Филолошке науке, ужа
научна област Италијански језик и
лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Студент докторских академских студија који је основне и мастер академске студије
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам (8) и који показује смисао и способност
за наставни и научни рад. У звање асистента
може бити изабран и магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације (за
студије по старом Закону). Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и остали обавезни, изборни, општи
и посебни услови који су предвиђени чл. 84.
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/2018, 67/19,
6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
II-01-142 од 22.02.2021. године - www.kg.ac.
rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од
26.02.2021), чл. 142 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1
од 02.03.2021. године - пречишћен текст),
Правилником о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године), Одлуком о измени и допуни Правилника о
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити
на наведени конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије
диплома свих нивоа студија са наведеном просечном оценом; уверење да је студент докторских студија (оригинал или оверена копија;
Извод из матичне књиге рођених (оверена
копија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија); фотокопија личне карте и
очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал
или оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у).
ОСТАЛО: Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова, конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД-у) у три
примерка. Приликом доказивања биографских
података, кандидат је дужан да се придржава
Закона о заштити података о личности, односно
да све личне податке, технички, одговарајуће
прикрије. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном и неће
се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.
11.05.2022. | Број 986 |
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за научну област Биологија
ужа научна област Екологија,
биогеографија и заштита животне
средине
у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време на пет
година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области
биолошких наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор
наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени
за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву
на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису
правоснажном пресудом осуђени за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Сходно Упутству
за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу
кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски подаци,
као и обавезни и изборни елементи за избор
у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском
облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у ПДФ формату, похранити
у засебне фолдере и снимити (нарезати) на
компакт диск, који се доставља уз пријаву на
конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за научну
област Биологија ужа научна област
Физиологија животиња и човека и
молекуларна биологија
у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време на пет
година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области
биолошких наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
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верзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом
Факултета, Правилником о условима за избор
наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и посебне
услове прописане законом и наведеним општим
актима.
ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени
за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву
на конкурс доставе и одговарајуће доказе
надлежних органа поводом чињенице да нису
правоснажном пресудом осуђени за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Сходно Упутству
за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу
кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски подаци,
као и обавезни и изборни елементи за избор
у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском
облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у ПДФ формату, похранити
у засебне фолдере и снимити (нарезати) на
компакт диск, који се доставља уз пријаву на
конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281

Наставник стручних предмета
подручја рада Пољопривреда,
производња и прерада хране,
образовни профил Оператер
у прехрамбеној индустрији за
предметно-теоријску наставу
за предмете Операције мерења
у прехрамбеној технологији,
Прехрамбена технологија, Исхрана
људи, Здравствена безбедност
хране, Прехрамбена технологија
и Производња прехрамбених
производа
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене одредбама
члана 139 Закона о основама система образовања и („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то:
1) да имају одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 став 1 тачка 1) и подтачке 1)
и 2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Закона о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18
- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и (доказ:
оверена фотокопија дипломе о одговарајућем
високом образовању и степену и врсти образовања подносе се уз пријаву на конкурс); 2) да

имају психичку, физичку и здраствену 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 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 (доказ: уверење о неосуђиваности, подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или
овереној фотокопији - наведени докази не могу
бити старији од 6 месеци, рачунајући од дана
датума објављивања конкурса); 4) да имају
држављанство Републике Србије (доказ: уверење о држављанству, подноси се уз пријаву
на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији - наведени докази не могу бити старији од
6 месеци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); 5) да знају српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ: оверена копија јавне исправе којом се
доказује да је кандидат стекао средње, више
или високо образовање на српском језику, на
коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе, подноси се уз пријаву на конкурс - овај доказ достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском језику). Услов из члана 139
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања доказује се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке
1), 3) - 5) члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља пре закључивања уговора о раду. За пријем у радни однос на пословима наставника стручних предмета Подручја
рада Пољопривреда, производња и прерада хране, образовни профил Оператер у прехрамбеној индустрији за предметно-теоријску
наставу прописан је степен и врста образовања
наставника сходно члану 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17,
13/18, 2/20, 14/20 и 1/21): Операције мерења у
прехрамбеној технологији, Прехрамбена технологија; Исхрана људи; Здравствена безбедност
хране; Прехрамбена технологија и производња
прехрамбених производа. Прописани степен и
врста образовања наставника стручних предмета Подручја рада Пољопривреда, производња
и прерада хране, образовни профил Оператер
у прехрамбеној индустрији за предметно-теоријску наставу: дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани инжењер технолог,
одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско
и биохемијско инжењерство, или биохемијско
инжењерство и биотехнологија; дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено
инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног; дипломирани инжењер
технологије исхране; дипломирани инжењер
технологије врења; дипломирани инжењер
прехрамбене технологије биљних производа;
дипломирани инжењер прехрамбене техноло-
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гије; дипломирани инжењер пољопривреде за
технологију конзервирања и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за технологију
ратарских производа; дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију биљних производа; мастер инжењер технологије, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или
Прехрамбена технологија; мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на
одсеку Прехрамбена технологија на модулима:
Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање
безбедношћу и квалитетом у производњи хране. Потребно је поред наведеног доставити:
одштампан пријавни формулар за пријем у радни однос, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије - https://
www.mpn.gov.rs и потписану биографију.

Сарадник - педагог школе

на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене
преко 60 дана, до њеног повратка
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1) да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 став 1 тачка 1) и подтачке 1) и 2) и тачком
2) и ставом 2. истог члана Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27//8 - др. закон,
10/19, 6/20 и 129/21) и (доказ: оверена фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању и степену и врсти образовања подносе
се уз пријаву на конкурс); 2) да имају психичку, физичку и здраствену 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 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 (доказ: уверење о неосуђиваности, подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или
овереној фотокопији - наведени докази не могу
бити старији од 6 месеци, рачунајући од дана
датума објављивања конкурса); 4) да имају
држављанство Републике Србије (доказ: уверење о држављанству, подноси се уз пријаву
на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији - наведени докази не могу бити старији од
6 месеци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); 5) да знају српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ: оверена копија јавне исправе којом се
доказује да је кандидат стекао средње, више
или високо образовање на српском језику, на
коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе, подноси се уз пријаву на конкурс - овај доказ достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском језику). Услов из члана 139
став 1 Закона о основама система образовања и
Бесплатна публикација о запошљавању

васпитања доказује се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)
- 5) члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључивања уговора о
раду. Сходно одредби члана 4 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 8/15,
11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20,
15/20, 1/21) и одредби члана 6. став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставвника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17,
13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21), послове
стручног сарадника којима се доприноси остваривању образовно-васпитног рада може да
обавља: Педагог: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани педагог - мастер;
мастер педагог. Потребно је поред наведеног
доставити: одштампан пријавни формулар за
пријем у радни однос, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије - https://www.mpn.gov.rs и потписану
биографију
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање Републике Србије. Пријаве се подносе у
затвореним ковертама, непосредно школи или
препорученом поштом на адресу Средња школа
„Ђура Јакшић” - Рача, 34210 Рача, Карађорђева
94, са назнаком „Конкурс за посао”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Контакт особа, секретар школе
Александра Постоловић 034/751-281.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор,
за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну
област Машинске конструкције и
механизација
на одређено време од 5 година
или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о
ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити: диплому
или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење
о претходно завршеним степенима студија у
оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту;

биографију, доказ о педагошком искуству са
навођењем послова које је кандидат обављао,
ако кандидат има педагошког искуства, оцену
педагошког рада ако кандидат има педагошког
искуства, списак стручних и научних радова,
као и саме радове, уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривична дела у
оригиналу или овереној копији и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних
услова, обавезних и изборних елемената за
избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт диску ЦД-у у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно на:
https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на горе
наведену адресу, са назнаком радног места,
научне области и уже научне области за коју се
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Факултета инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент, за научну
област Машинско инжењерство,
за ужу научну област Примењена
информатика у инжењерству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о
ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити: диплому
или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење
о претходно завршеним степенима студија у
оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту;
биографију; доказ о педагошком искуству са
навођењем послова које је кандидат обављао,
ако кандидат има педагошког искуства; оцену
педагошког рада ако кандидат има педагошког
искуства; списак стручних и научних радова,
као и саме радове; уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривична дела у
оригиналу или овереној копији и друге доказе којима се доказује испуњеност прописаних
услова, обавезних и изборних елемената за
избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт диску ЦД-у у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
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у току поступка избора у звање (доступно на:
https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на горе
наведену адресу, са назнаком радног места,
научне области и уже научне области за коју се
конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Факултета инжењерских
наука Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

ОНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН”
34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Чистачица (помоћни радник)
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
одредбом чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то ако: има одговарајуће образовање (основно образовање); има
психичку, физичку и здравствену спососбност
за рад са децом и ученицима; није 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен формулар за
пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања, доступан на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, доказ о стеченом образовању, уверење о држављанству, уверење о
неосуђиваности. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спсособности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на оглас са потпуном документацијом слати на адресу установе или доставити лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Сви подаци о кандидатима биће
коришћени искључиво за потребе конкурса, а
све у складу са Законом о заштити података о
личности. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, позивом на број:
034/302-160, радним даном од 9 до 13 часова.

ОШ „ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”

34323 Страгари
тел. 034/6522-101, 062/8059-146

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122. 139 и 140 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и
129/21), одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису

74

| Број 986 | 11.05.2022.

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; најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; положен
стручни испит-лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника; 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 родоскрвњење, 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 зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; обука и положен испит за директора школе; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњавању прописаних услова, уз пријавни формулар са званичне
странице Министарсва просвете, науке и технолошког развоја, кандидати прилажу следећу
документацију (у оригиналу или овереној фотокопији): диплому о стеченом високом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном стручном испиту - лиценца
за наставника, васпитача, стручног сарадника,
директора; потврду о раду у области образовања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; доказ о знању језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад - српски
језик (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); потврду да кандидат није осуђиван за кривична дела
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду; кандидат који
буде изабран, а нема положен испит за директора, дужан је да га положи у законском року.
Директор се бира на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са назнаком „конкурс за директора” слати на адресу: Основна
школа „Јулијана Ћатић” 34323 Страгари. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона: 034/6522101, 062/8059-146

К РА Љ Е В О
ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”

36216 Ново Село, Банета Миленковића 11

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(,, Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то:
1. да има одговарајуће високо образовање за

наставника основне школе, педагога или 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, мултидисципинарне, 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета као
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,
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; 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу
за директора школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: 1. оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона;
2. доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника - лиценцу за рад (оверену копију уверења); 3. доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду у оригиналу или
овереној фотокопији, најмање 8 година рада
у области образовања (не старије од 6 месеци); 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом-лекарско
уверење, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); 5. уверење надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о
подацима из казненој евиденцији за кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6
месеци); 6. уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 7. извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци); 8. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га кандидат поседује, у супротном потребно је
доставити потврду надлежне Школске упра-
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ве да није вршен стручно педагошки надзор
кандидата, а за кандидате који су претходно
обављали дужност директора школе доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује); 9. оверен препис/фотокопију
лиценце за директора школе (ако га кандидат
поседује); 10. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампани формулар заједно са
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или
поштом на адресу: ОШ „Бане Миленковић”,
улица Банета Миленковића 11, 36216 Ново
Село, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс се неће
узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити у секретаријату школе лично или
позивом на телефон 036/631-825.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства ради неге детета, најкасније до
19.08.2023. године
УСЛОВИ: У погледу услова извршиоци треба да испуњавају услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања,
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020) Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС и 113/17), Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и
1/2021), Правилником о организацији и систематизацији радних места и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 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,
да зна српски језик, да има: 1. образовање у
складу са одредбама члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019),
а у погледу врсте стручне спреме да испуњава услове прописане Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника, стручних
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сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021), 2. у складу са чланом 142
став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020, 129/2021),
обавезно образовање из члана 140 овог закона 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. 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. 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
тражено образовање из става 1 овог члана
закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз
попуњени пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци),
диплому или уверење о врсти и степену стручне спреме, извод из казнене евиденицје (КЕ)
као 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 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,
потврду високошколске установе да кандидат
има 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Докази се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Докази који су приложени уз
пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за подношење пријава за учешће на конкурсу
је 8 дана од дана оглашавања конкурса у листу
„Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату школе или путем поште на адресу школе
Гимназија Врњачка Бања, Хероја Чајке број 18,
36210 Врњачка Бања. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ГИМНАЗИЈА РАШКА

36350 Рашка, Милуна Ивановића 2
тел. 036/736-043

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања: Да
има одговарајуће образовање за наставника
или стручног сарадника за рад у гимназији и то:
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; 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 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик; да има дозволу за рад за наставника
или стручног сарадника; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора установе. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања
- уверење МУП-а; доказ да се против њега
не води кривични поступак - потврда суда;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима-лекарско уверење; оверену фотокопију лиценце за директора уколико је поседује;
оквирни план рада за време мандата; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате који су предходно обављали дужност директора. Директор се бира на период од четири
године. Рок за достављање пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, одштампати и
заједно са осталом документацијом доаставити
на адресу Гимназија, Милуна Ивановића бр. 2,
36350 Рашка, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 036/736-043.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента за
научну област Математичке науке
за ужу научну област Математичка
анализа са применама
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020
- др. закон, 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон),
67/2021), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву доставити:
биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у погледу школске спреме - оверену фотокопију дипломе о стеченој
одговарајућој стручној спреми као и оверене
фотокопије диплома о претходно завршеним
нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности у смислу
члана 72. став 4. Закона о високом образовању
и члана 135. став 1 статута Универзитета у
Крагујевцу, списак научних и стручних радова као и саме радове и све остале доказе од
значаја за избор. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати
су дужни да доставе и у електронској форми
на компакт диску - ЦД у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http: //www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php.) Пријаве кандидата
са прилозима о испуњавању услова конкурса
доставити на адресу Факултет за машинство и
грађевинарство у Краљеву, улица Доситејева
19, 36000 Краљево са назнаком „Пријава на
конкурс за избор наставника у звање доцента
за ужу научну област математичка анализа са
применама”. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

Наставник у звање ванредног
професора за научну област
Машинско инжењерство за
ужу научну област Аутоматско
управљање и флуидна техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
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УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
кандидат треба да испуњава опште и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020
- др. закон, 11/2021-3, 67/2021-3 - др. закон),
67/2021), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и
Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ о испуњавању услова
конкурса у погледу школске спреме - оверену
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија, одговарајуће доказе надлежних органа
у погледу неосуђиваности у смислу члана 72.
став 4. Закона о високом образовању и члана
135. став 1 статута Универзитета у Крагујевцу,
списак научних и стручних радова као и саме
радове и све остале доказе од значаја за избор.
Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати су дужни да доставе
и у електронској форми на компакт диску - ЦД
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно на: http: //
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.) Пријаве
кандидата са прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултет за
машинство и грађевинарство у Краљеву, улица Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком „Пријава на конкурс за избор наставника
у звање ванредног професора за ужу научну област аутоматско управљање и флуидна
техника”. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба, Цара Лазара 2а
тел. 036/5865-582
e-pošta: skolavrba@gmail.com

Наставник хемије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1)
подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом
142 став 1 и став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 129/2021).
Степен и врста образовања морају бити у складу са чланом 3. став 1 тачка 11) 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021, 1/2022 и 2/2022). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на висо-

кошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 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. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који
који нема образовање из члана 142 став 1
овог закона, обавезан је да га стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 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 има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министрства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: Оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом 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 (за кандидате који
поседују наведени доказ). Кандидат који није
положио испит из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, обавезан је да их
положи у року од једне а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију) Уверење о држављанству (оригинал или оверену
копију), не старије од 6 месеци; Доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова-надлежне полицијске управе (оригинал или оверену фотокопију), не старији од
6 месеци. Доказ под тачком д) обавезно достављају 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. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року под осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који испуњавају услове за пријем
у радни однос се у року од осам дана упућују
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на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запопшљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
и доставља директору у року од осам дана од
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана
достављања образложене листе. Пријаве на
конкурс, са потребном документацијом, доставити лично, или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” Врба, Цара Лазара 2А, 36 214
Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон:
036/5865-582

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани
тел. 036/841-223

Наставник математике

са 89% радног времена, на одређено
време, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 и 140 Закона и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12... 3/21, 4/21), односно: да има одговарајуће високо образовање за наставника математике, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из математике;
(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; основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; лице из подтачке
(2) мора да има завршене студије првог степена из области математике; да није осуђиван у
смислу члана 139 став 1тачка 3) Закона; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима. Кандидат попуњава пријавни
формулар штампан са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз њега
доставља: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању или уверења о стеченом високом образовању, уколико диплома
није издата; 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, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да није утврђено
дискриминаторно понашање, у складу са законом - уверење издаје надлежна управа Министарства унутрашњих послова - уверење треба
да је издато након расписивања конкурса; уверење о држављанству Р. Србије (оригинал или
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском језику). Кандидат
доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског
језика - у оригиналу или оверену фотокопију;
биографију, са контакт телефоном и адресом
електронске поште. Доказ о здравственој способности из тачке 5) доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријавни формулар, са пратећом документацијом, доставити лично или на адресу ОШ
„Драган Маринковић” Николе Тесле 122, 36203
Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс за
наставника математике”. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
на телефон 036/841-223.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Балканска 56
тел.037/448-052, 037/448-050

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане члановима
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 18/2021, 1/2022 и
2/2022) и то: 1. услови у погледу врсте и степена образовања: Одговарајући степен стручне
спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021,
18/2021, 1/2022 и 2/2022) и члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и
то: 1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3)
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.
Остали услови за заснивање радног односа:
фа 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, педа-

гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, у складу са чланом
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има образовање
из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1 обавезан
је да стекне ово образовање у року од једне
године, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно васпитни рад
- српски језик (доказ су у обавези да доставе
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Документација коју кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http:/www.mpn.gov.
rs); уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија, уверење Министарства
унутрашњих послова, надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван - оригинал
или оверена фотокопија; потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику); оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном високом образовању; кандидати који имају звање професор
педагогије достављају и оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно завршеној
педагошкој академији или учитељској школи;
извод из матичне књиге рођених - оригинал
или фотокопија (није обавезно); биографију /
ЦВ (није обавезно). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање приликом одлучивања. Пријаве у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за наставника разредне наставе у продуженом боравку на одређено време”
достављати на горе наведену адресу, лично
или поштом. На полеђини коверте навести име
и презиме, адресу и број телефона за контакт.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БИСЕРИ”
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб.
тел. 037/714-930

Васпитач

у групи деце од 3 године
до поласка у школу
2 извршиоца
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Наука и образовање

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће 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 са звањем васпитача. 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 3) да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом,
за кривично дело за које му 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 полен 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.

Секретар установе
УСЛОВИ: а) да има образовање из области
правних наука - 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. септембар 2005. године; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом, за кривично дело
за које му 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 полен слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; ђ) да има дозволу за рад секретара (лиценца за секретара)
- сектерар је дужан да у року од две године од
дана заснивања радног односа положи испит за
лиценцу изузев у случају да има положен испит
за секретара, правосудни или стручни испит
за запослене у органима државне управе или
државни стручни испит. Доказ о испуњености
услова из тачке а), в), г), д) и ђ) достављају се
уз пријаву, а доказ из тачке б) прибавља се пре
закључења уговора о раду.

малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полен слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик.

Спремачица
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање завршено основно образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није
осуђиван, правоснажном пресудом, за кривично
дело за које му 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 полен 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 кандидат српски језик.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: 1. попуњен пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - FORMULAR -ZA
-KONKURISANjE.doc); 2. биографију; 3. оверену копију дипломе о одговарајућој стручној
спреми - не старије од 6 месеци; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; 5. извод из матуичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију) не старије од 6 месеци; 6. уверење
МУП-а да лице није осуђивано, не старије од
6 месеци; 7. лекарско уверење да има психичку.физичку и здраствену способност за рад са
децом и ученицима (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о радиу). Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од објављивања у листу „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе.
Кандидати који су испунили услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши надлежна служба за запошљавање.
Пријавни формулар са документацијом слати
препорученом поштом на горе наведену адресу, или лично у установу.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
37240 Трстеник, Вука Караџића 11
тел. 037/713-665

Наставник физике

Медицинска сестра - васпитач

са 90% радног времена

УСЛОВИ: а) да има одговарајуће образовање средњу медицинску школу васпитачког смера медицинска сестра васпитач; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом, за кривично дело
за које му 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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 - др. закона, 10/2019, 27/2018
- и др. закон и 6/20 и 129/2021) и 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 то: 1.да има одговарајуће образовање; 2. да
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има 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 најмањем 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 за које није, у слкаду
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем 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 дисциплинаје
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 наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит односно испит за лиценцу,
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких 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 уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горе
наведену адресу, лично или поштом.

ОШ „ВЛАДИСЛАВ САВИЋ - ЈАН”
37201 Паруновац, Димитрија Туцовића 3
e-mail sekretar.vsjan@gmail.com

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања за директора може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 тачка 1 и 2, овог закона и то: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне школе, за
педагога или психолога, 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; 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 педагош-
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ких наука; б) 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) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2.
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (лиценцу); 3. да има положен испит за директора установе (кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од ступања на
дужност); 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 7. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца; 8.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 9. да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 10. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат који се пријављује на радно место директора школе доставља: одштампан, попуњен
и потписан пријавни формулар са званичне
интернет странице МПНТР (htp: /www.mpn.
gov.rs); радну биографију са личним подацима,
као и подацима о кретању у служби или радном месту; оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању, уз
мастер диплому прилаже се диплома основних
студија у оригиналу или овереној фотокопији;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду да има најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - не старије од 6 месеци од дана
издавања, (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених на новом
образцу (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га кандидат поседује, у супротном
потребно је доставити потврде да није вршен
стручно-педагошки надзор у раду кандидата,
издат од свих установа у којима је кандидат
радио; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао
дужност директора школе - извештај МинистарБесплатна публикација о запошљавању

ства просвете (достављају кандидати који су
претходно обављали дужност директора школе) у супротном је потребно доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; лиценцу
за директора школе у оригиналу или овереној
фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за
директора школе); доказ о знању српског језика доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
фотокопију личне карте или очитану личну карту; оквирни план рада за време трајања мандата. Изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одштампан и потписан формулар заједно са пријавом на конкурс за
избор директора и потребном документацијом
доставља препорученом поштом на горе наведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени
кандидати писмено ће бити обавештени о именовању директора у складу са законом. Пријаве
на конкурс и достављена документација се не
враћају кандидатима. Сва потребна обавештења
могу се добити у секретаријату школе на e-mail
sekretar.vsjan@gmail.com

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 10/19, 6/20, 129/21) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога, стечено: 1.1) 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 тердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; Лице из подтачке (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 1.2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има дозволу за рад односно стручни испит за
наставника, васпитача и стручног сарадника;
3. да има обуку и положен испит за директора
школе; 4. да има најмање осам година рада у
школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да није
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; 7. да има држављанство Републике Србије; 8.да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
школе подноси: оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога и психолога; оригинал 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 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 3 месеца); оригинал уверења основног и вишег суда
да против њега није покренута истрага, нити
да се води поступак пред надлежним судом (не
старије од 6 месеци); оригинал уверења привредног суда да није правоснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 6 месеци); оригинал уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 3 месеца); доказ о
познавању језика на којем 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
одговарајуће високошколске установе), оверена фотокопија, оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца) односно оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту наставника, васпитача и стручног сарадника, оверену фотокопију уверења о савладаној обуци и
положеном испиту за директора школе (пријава која не садржи уверење о савладаној обуци
и положеном испиту за директора школе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); оригинал потврда о
радном искуству најмање осам година у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма и плана рада директора школе
за време мандата; доказ о резултату стручно
педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника - оверена фотокопија),
резултате стручно педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања уколико се
на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора школе (оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија за избор директора неће
узимати у обзир за разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. О именовању директора кандидати ће бити
писмено обавештени у законском року. Пријаве
са потребном документацијом слати у затвореној коверти препоручено поштом са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора школе
- не отварати” или донети лично на горе наведену адресу.
11.05.2022. | Број 986 |
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Стручни сарадник психолог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање у
складу са са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника основном
школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правостажном 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. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: 1) попуњени
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2)
радна биографија - ЦВ; 3) оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује одговарајуће образовање; 4) оригинал или оверана фотокопија
извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу), 5) оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверена фотокопија доказа да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично делоза 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 које издаје надлежна полицијска управа МУП-а РС (не старије од 6 месеци); 7) потврда да за кандидата није, у складу
са чланом 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања утврђено дискриминаторно понашање коју издаје Повереник
за заштиту равноправности (Захтев за издавање наведене потврде се подноси писаним
путем на адресу: Повереник за заштиту равноправности Београд, Булевар краља Александра
84 или путем мејла: poverenik@ravnopravnost.
gov.rs) и 8) доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику.Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Достављени подаци
биће обрађивани у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
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87/2018), у сврху обраде података у конкурсном
поступку. Сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразуљиве и пријаве уз
које нис уприложени сви тражени докази, у
оригиналу или овереној фотокопији неће бити
разматране од стране конкурсне комисије. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
се у року од осам дана упућују на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о
чему ће бити обавештени путем контакт телефона или мејл адресе које су навели у својим
пријавама. 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 ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће
се обавити у просторијама школе ОШ „Бранко
Радичевић” у Брестовцу, ул. Вука Караџића 1, о
чему ће кандидати бити накнадно обавештени
путем контакт телефона или мејл адресе које су
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија
сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и доставља је директору у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Директор установе
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од доствљања образложене листе. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић”, Вука Караџића 1, 16253 Брестовац, или
непосредно, радним данима од 8 до 12 часова.
Контакт телефон 016/782-206.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
16232 Бошњаце

Оглас објављен 13.04.2022. године у публикацији „Послови” за радно место наставника
енглеског језика на одређено време ради замене одсутног радника преко 60 дана за 11,11%
радног времена, поништава се у целости.

НИШ
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон, 6/2020 и 129/2021) и за наставника
солфеђа: из члана 3 став 1 тачка 1) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју
рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020

и 2/2021): да има одговарајуће образовање:
мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музички педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар - педагог; дипломирани музичар - професор солфеђа;
професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; професор музике; професор
музичког васпитања.

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон, 6/2020 и 129/2021) и за наставника
клавира: из члана 4 став 1 тачка 14) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју
рада култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и
2/2021): да има одговарајуће образовање: мастер музички уметник, професионални статус клавириста; дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; дипломирани
клавириста.

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон, 6/2020 и 129/2021) и за стручног
сарадника - психолога: из члана 4 став 1 тачка
2) Правилника 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, 7/2019, 2/2020, 14/2020,
15/2020 и 1/2021): да има одговарајуће образовање: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог
- педагог; дипломирани психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог - мастер;
мастер психолог. Лице из подтач. (5) и (6) ове
тачке мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових
услова доказује се потврдом издатом од стране
матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: 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 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, који се може преузети са званичне интер-
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нет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни формулар прилажу и: кратку биографију,
оригинал / оверену копију дипломе о стеченом
образовању, оригинал / оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
оригинал / оверену копију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци), оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности
(уверење из МУП-а не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење подноси избрани кандидат,
пре закључења уговора о раду, а доказ о знању
језика се доставља само уколико образовање
није стечено на српском језику. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос, у року од 8 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
8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року од 8 дана
од дана обављеног разговара са кандидатима.
Директор установе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од 8 дана достављања образложене листе кандидата. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично
у канцеларији секретара школе или препорученом пошиљком на адресу Музичка школа Ниш,
Првомајска 6. Све информације на телефон:
018/524-464.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18106 Ниш, Бранка Радичевића 2

Наставник немачког језика

на одређено време,
за 31,05 часова наставе недељно
(77,78% радног времена)
УСЛОВИ: одговарајуће 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 групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука или образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године: професор, односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати претходно
завршене основне академске студије из области
Бесплатна публикација о запошљавању

предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул
Немачки језик и књижевност; Немачки језик.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) - у
даљем тексту Закон: да имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 и 142
Закона и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији
и основној школи; да имају 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 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 имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик
(уколико је образовање завршено на страном
језику). Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи и то:
кратку биографију (ЦВ); диплому или уверење
о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер
достављају и оверену фотокопију дипломе са
основних академских студија); уверење 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 - не старије од 6 месеци
(уверење из казнене евиденције се прибавља
у Министарству унутрашњих послова, а поврда
да није утврђено дискриминаторно понашање
прибавља се од Повереника за родну равноправност); извод из матичне књиге рођених (на
обрасцу са холограмом без рока важења); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика уколико је образовање стечено да другом језику. Сва документа
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве слати на адресу школе: Гимназија „Светозар Марковић” Ниш, улица Бранка
Радичевића 2, 18106 Ниш, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у
разматрање. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, број 87/18). Лице задужено за давање
обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић,
секретар школе, на телефон број: 018/242-984.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са боловања,
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
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
- аутентично тумачење) испуњава и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21)
и то ако: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 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, одизимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетнохг
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; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језики језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака: 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. У смислу услова
из тачке 1) која се тиче образовања кандидата,
лице треба да има одговарајуће образовање
на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године. Одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне
академске, основне струковне студије, студијама у трајању од три године, или одговарајуће
више образовање). ОСТАЛО: 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. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому
о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван за дела из
члана 139 став 1 тачка 3. (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 (не старије од шест месеци).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају Установи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс (са доказима
о испуњености услова) достављају се на горе
наведену адресу са назнаком: „Конкурс за васпитача” или се непосредно предају у Установу, радним даном, у времену од 07.00 до 15.00
часова, у року од 8 дана од дана објављивања
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Наука и образовање

у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Напомена: ближе информације
о огласу могу се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина преко телефона: 018/4892-044.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

18105 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање ванредни
или редовни професор за ужу
Правноекономску научну област
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74. Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18,
73/18, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/21 аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - други закони), чланом 165 Статута Унивезитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
8/17,... 4/21), чланом 5. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 2/18, 4/18 и 1/22)
и Ближим критеријумима за избор у звање
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”,
бр. 3/17, 2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг
краља Александра 11, 18105 Ниш, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
је неопходно доставити биографију, оригинале
или оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који се
пријављују на конкурс за избор у звање дужни су да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази
на wеб 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 јави администратору Факултета на e-mail:
bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави
најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати
су дужни да Факултету у писаној форми доставе документацију којом доказују да испуњавају
услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из претходног става.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и
неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Оглас објављен 27.04.2022. године, у публикацији „Послови” поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и подручја
рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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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 под овом подтачком такође 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; да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није: осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца; осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, 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; утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом (кандидат
не може да буде лице за које је у поступку и
на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања
на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај
просветног саветника) уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (кандидат који
је претходно обављао дужност директора установе у којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ни један кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно става 1 тачка 1) и 2). овог
члана, 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: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе на
студијама првог степена (основне академске,
односно стуковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, које испуњава остале услове за директора школе наведене у ставу
1. тачке 3 до 10. и под условима из ставова 2.
и 3. Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса
подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал извода из матичне књиге рође-

них или оверена фотокопија; оригинал уверења
о држављанству Републике Србије или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци од датума
објаве конкурса); оригинал доказа о радном
искуству на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања, издата од стране послодавца (оригинал
не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал или оверену фотокопију доказа о
познавању српског језика (доставља само кандидат уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, овера не старија од
6 месеци од датума објаве конкурса); оверену
фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника (лиценцу) или уверења о положеном стручном испиту за наставника, васпитача и стручних сарадника; оригинал лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (оригинал не старији од датума објаве конкурса);
оригинал или оверена фотокопија доказа 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 датума објаве
конкурса); оригинал или оверена фотокопија
доказа Основног суда да 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 кривична дела примање или давање
мита и друга кривична дела против службене
дужности; 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 (не старије од
датума објаве конкурса); оригинал или оверена
фотокопија доказа надлежног Привредног суда
да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); оверену фотокопију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који поседује
извештај просветног саветника); оверену фотокопију лиценце за директора установе (уколико
кандидат не достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном); биографију са кратким
прегледом кретања у служби (уколико кандидат
не достави овај доказ његова пријава се сматра
потпуном); план рада директора за време мандата. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
Школи на адресу: ОШ „Радоје Домановић”, Генерала Милојка Лешјанина бр. 49а, 18000 Ниш, са
назнаком Конкурс за избор директора школе.
Рок за подношење пријава на конкурс за избор
директора Школе је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неблаговремене и/
или неисправне пријаве комисија неће узимати

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

Наука и образовање

у разматрање. Додатне информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 018/254-066 - лице
за контакт: Душан Вељковић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

18000 Ниш, Краљевића Марка 13а

Наставник биологије
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; „Службени гласник РС” бр. 88/1, 27/18 и други закони
10/19, 6/20 и 129/21 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС” бр. 11/12 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и
19/20); 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 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; има држављанство Републике
Србије; 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.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и други закони
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и
19/20); 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 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; има држављанство Републике
Србије; 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.

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основаБесплатна публикација о запошљавању

ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и други закони
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и
19/20); 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 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; има држављанство
Републике Србије; 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. ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар достављају следећа документа оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству РС, оригинал или оверену копију
не старију од 6 месеци, доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 Тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања,
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас слати
путем поште на адресу школе: ОШ „Доситеј
Обрадовић”, Краљевића Марка 13-а 18000 Ниш,
са назнаком на коверти - За конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. За све додатне информације контакт телелефон је: 062/782-268, Гордана Владисављевић.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ИНВАЛИДИТЕТОМ „СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Дефектолог - наставник ТиТ и
информатике

(у посебним условима), на одређено
време, до повратка запослене са
функције директора установе
УСЛОВИ: Да има одговарајуће образовање и то:
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, 6/2020 и 129/21) 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 потребно је 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); лична биографија (ЦВ)
са контакт подацима; доказ високошколске
установе да има образовање из развојно-педагошких предмета (најмање 30 ЕСП бодова);
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
слати лично или на адресу: ОШ „Смех и суза”,
Станка Милосављевића 9, 18220 Алексинац, са
назнаком „За конкурс”.

НОВИ СА Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

за стицање звања

1. Наставник у звању доцента за
ужу научну област Метрологија,
квалитет, еколошко инжењерски
аспекти, алати и прибори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
Машинско инжењерство и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, да је
претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
чланом 143 Статута Универзитета у Новом
Саду, чланом 14 Правилника о минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о
минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у
Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Англистика и језик
струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
Филолошке науке, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8), односно да има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2
и 3 Правилника о минималним критеријумима
за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Саобраћајнице
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
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одбрањена докторска дисертација из области
Грађевинско инжењерство, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14
Правилника о минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду и
члановима 2 и 3 Правилника о минималним
критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Планирање, регулисање и
безбедност саобраћаја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
Саобраћајно инжењерство или Архитектура
(ТТ), да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8),
односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као
и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника
о минималним условима за избор наставника
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2
и 3 Правилника о минималним критеријумима
за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука у Новом Саду.

5. Наставник у звању доцента
или ванредног професора за ужу
научну област Конструкције у
грађевинарству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
Грађевинско инжењерство, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14
Правилника о минималним условима за избор
наставника на Универзитету у Новом Саду и
члановима 2 и 3 Правилника о минималним
критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

6. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Електроника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
Електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
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ОСТАЛО: приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести
звање као у тексту конкурса, прецизан назив
уже области и датум објављивања конкурса);
2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и
додатака дипломама са свих нивоима студија,
за дипломе стечене у иностранству потребно је
приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану
личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду
из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или
саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних
метода и сл.) објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу
научну, уметничку, односно стручну област
за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или
учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу
у завршним радовима на специјалистичким,
мастер и докоторским академским студијама; 9.
попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника
- UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf, сајт Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje Кандидат исти
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs
и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава
неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл.,
неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и
организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види
кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад
који представља услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи
потврду уредништва часописа са подацима о
називу чланка, ауторима и завршеном процесу
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену
адресу за сваки конкурс за стицање звања и
заснивање радног односа, посебно. Комисија ће
разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за
пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”

Гложан, Јозефа Марчока Драгутина бб.
тел. 021/2288-014

Наставник српског језика као
нематерњег језика

у првом циклусу основног образовања и
васпитања, са 50% радног времена
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: VII степен стручне спреме: професор српског језика

и књижевности у одељењима за националне
мањине; дипломирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - мастер; професор
српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима;
дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима; професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског језика
и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима; професор,
односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог за књижевност
и српски језик; професор разредне наставе;
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)); 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)),
мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер.
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3) 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 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад-словачки језик. Кандидат треба да достави оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете; диплома или уверење
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); краћу биографију; доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању
српског језика и словачког језика; Изабрани
кандидат је у обавези да лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад, достави пре закључивања уговора о раду. Фотокопија докумената, која нису
оверена неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаву са неопходном документацијом треба слати поштом или донети лично
на горенаведену адресу Школе са напоменом
„Пријава на конкурс”.

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

Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”
21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 23
тел. 021/751-235

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139, чланом 140 став 1, 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 и то:
да поседује одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања стечено за наставника гимназије, педагога и психолога и то: 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; лице из става
1 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 у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и
стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има положен испит за директора
установе; да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван 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 српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат доставља: преглед кретања у служби, са биографским подацима и оквирним планом рада за време мандата, диплому о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
доказ о положеном испиту за директора установе (уколико кандидат поседује такав документ,
а ако не дужан је да положи испит за директора у року од две године од дана ступања на
дужност), потврду да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених за кандидате који
су променили име или презиме после издавања
дипломе; уверење одговарајуће високошколБесплатна публикација о запошљавању

ске установе о знању српског језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику), уверење Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (издат по
објављивању конкурса); уверења надлежног
суда да против кандидата 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 наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса);
лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (може и из досијеа, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата - извештај просветног саветника
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор) - резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања школе (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност
директора установе). Документација се подноси
у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног бележника. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Пријаву на конкурс својеручно потписану, заједно са потребном документацијом,
доставити школи на горе наведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора” или лично у секретаријату школе од 8
до 13 часова сваког радног дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве комисија неће узимати
у разматрање. Конкурсна документација се не
враћа. Телефон за информације је 021/751-235
(контакт лице је секретар школе).

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Лектор за ужу научну област
Германистика
Одсек за германистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Историја модерног доба
(Национална историја новог века и
Помоћне историјске науке)
Одсек за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Археологија (праисторијска
археологија, културно-историјско
наслеђе, музеологија)
Одсек за историју

Асистент за ужу научну област
Светска и компаративна књижевност
са теоријом књижевности
Одсек за компартивну књижевност

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Новинарство
Одсек за медијске студије

Асистент са докторатом за ужу
научну област Педагогија
Одсек за педагогију

Сарадник у настави за ужу научну
област Педагогија
Одсек за педагогију
2 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Виши лектор за ужу научну област
Русистика
Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Русистика
Одсек за славистику

Асистент са докторатом за ужу
научну област Русистика
Одсек за славистику

Одсек за српски језик и лингвистику
Асистент са докторатом за ужу научну
област Српски језик и лингвистика

Асистент са докторатом за ужу
научну област Српски језик и
лингвистика

Одсек за српски језик и лингвистику

Асистент за ужу научну област
Српски језик и лингвистика
(Синаткса и семантика стандардног
српског језика, Општа лингвистика)
Одсек за српски језик и лингвистику

Услови - 1. наставник (сва звања) -универзитетски професор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним, мастер
(магистарских) и докторским студијама / дипломе о стеченом научном називу доктора наука;
биографију састављену на основу упитника
који се може преузети са веб сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45izbor-u-zvanje (подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника
Универзитета) у папирном облику и на ЦД-у;
податке о досадашњем раду; списак стручних
и научних радова као и саме радове (у папирном или електронском облику на цд-у); друге
прилоге којим се доказује испуњеност услова за
избор у звање наставника, а који су предвиђени Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/35-pravilnici.
Услови - 2. асистент: оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама, потврду да
су уписани на докторске студије или потврду
да је тема докторске дисертације одобрена (за
кандидате који завршвају докторат по раније
важећим прописима), биографију састављену на основу упитника који се може преузети
са веб сајт Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata
извештај за избор у звање сарадника Кандидат попуњава податке од II до VII) у папирном
облику и на ЦД-у; податке о досадашњем раду;
списак стручних и научних радова као и саме
радове.
Услови - 3. асистент са докторатом: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним,
мастер студијама или магистарским студијама
и докторским студијама. биографију састављену на основу упитника који се може преузети
са веб сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/
sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-pisanje-referata,
у папирном облику и на ЦД-у. (Извештај о
пријављеним кандидатима за избор у звање
сарадника. Кандидат попуњава податке од II
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до VII); податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и саме радове.
Услови - 4. виши лектор и лектор: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним
и мастер студијама или оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању из
одговарајуће области према раније важећим
прописима; биографију састављену на основу упитника који се може преузети са веб сајт
Факултета (http://www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/
formulari/obrasci-za-pisanje-referata, извештај
за избор у звање сарадника Кандидат попуњава податке од II до VII) у папирном облику и
на ЦД-у; податке о досадашњем раду; списак
стручних и научних радова као и саме радове.
Услови - 5. сарадник у настави: оверену фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим основним студијама; потврду да су уписани на одговарајуће мастер академске студије;
биографију састављену на основу упитника који
се може преузети са веб сајт Факултета (http://
www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasciza-pisanje-referata, извештај за избор у звање
сарадника Кандидат попуњава податке од II
до VII) у папирном облику и на цд-у; податке
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и саме радове. Ближи услови за
избор у звање сарадника одређени су члановима 129-132 Статута Филозофског факултета.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел. 021/527-887

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - одговарајуће образовање подразумева 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; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: кратку биографију;
попуњен формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања који се
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преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 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); оверена
копија дипломе; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 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
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту / испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (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 примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање) које
издаје надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих послова - оригинал или
оверена копија, не старије од шест месеци;
доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на адресу Електротехничка школа
„Михајло Пупин”, Футошка 17, 21000 Нови Сад.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на
радно место - стручни сарадник - педагог”. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање 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
након обављеног разговора сачини образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и достави их директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор доноси решење о избору кандидата
по конкурсу у року од осам дана од дана достављања образложене листе. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
од помоћника директора школе на број телефона 021/421-566 радним данима од 07.30 до
14.30 часова.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”

Бачка Паланка, Академика Милана Курепе 10
тел. 752-287, 751-578
e-mail: shristic@EUnet.rs)

Директор

на манданти период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122, 139, чланом 140 став 1, 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то:

да поседује одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања стечено за наставника, педагога или психолога за рад у основној музичкој школи: 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; лице из става 1 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 у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да има
завршену обуку и положен испит за директора
установе; да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван 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 српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
уз одштампан и попуњен формулар треба да
достави: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
извод из матичне књиге рођених; диплому о
стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење одговарајуће високошколске установе о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење из
казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и дискриминаторно
понашање из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(издат по објављивању конкурса); потврду да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања школе (овај
доказ достављају само кандидати који су предходно обављали дужност директора установе
и исти поседују); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај

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

Наука и образовање

просветног саветника (уколико је кандидат
имао појединачни стручно-педагошки надзор);
доказ положеном испиту за директора установе
(уколико кандидат поседује такав документ);
биографија са личним подацима, кратким прегледом радних ангажовања, као и податке о
својим стручним и организационим способностима и оквирним планом рада за време мандата; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (може и из досијеа, а кандидат
који буде изабран ће накнадно пре закључења
уговора доставити ново лекарско уверење); .
Документација се подноси у оригиналу или у
фотокопији овереној од стране јавног бележника. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаву
на конкурс својеручно потписану, заједно са
потребном документацијом, доставити школи
на адресу ШОМО „Стеван Христић”, ул. Академика Милана Курепе 10, 2140 0 Бачка Паланка, са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора” или лично у секретаријату школе
од 8 до 13 часова сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће
узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон број
021/752-287.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
21000 Нови Сад, Футошка 5
тел. 021/6622-201

Наставник историје
УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме прописане законом - 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, 6/20 и 129/2021), има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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 6 бодова праксе у установи у складу са европским
системом преноса бодова, за кандидате који су
завршили основне студије у трајању од најмање
4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање, почев од 10.09.2005. године; 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; држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказе које је кандидат дужан
да приложи уз пријаву: пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потписана биографија
кандидата, оригинал/оверена копија дипломе
траженог степена и врсте образовања, оригиБесплатна публикација о запошљавању

нал/оверена копија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал/оверена
копија уверења о неосуђиваности које издаје
надлежна Полицијска управа (не старије од 6
месеци), ригинал/оверена копија уверења да
се против кандидата не води кривични поступак, које издаје надлежни суд (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених са
холограмом; оригинал или оверена фотокопија,
доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно васпитни рад (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 психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи
избор биће упућени на претходну психолошку
процену за рад са децом и ученицима у НСЗ.
Рок за подношење пријаве: осам дана од дана
објављивања огласа у часопису НСЗ „Послови”.
Адреса на коју се подносе пријаве: ОШ „Бранко
Радичевић” Нови Сад, Футошка 5 са назнаком
„За конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе путем телефона број
021/6622201.

ПАНЧЕВО
ПУ „КОЛИБРИ”

26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб.

Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог дуже од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139 Законом о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21
даље: Закон) и то да: 1) има одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); високо образовање 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; 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 се остварује образовно-васпитни рад.
Диплома о стеченом образовању на српском
језику које се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: одштампан и попуњен пријавни Формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, формулар за конкурисање; уз попуњен пријавни
формулар потребно је приложити радну био-

графију, тачну адресу пребивалишта и контакт телефон; оверену фотокопију дипломе;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 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); доказ о знању српског језика
подносе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику; 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
(оверено, 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 у објекту
установе у Ковачици у канцеларији секретара,
радним даном од 9.00-14.00 часова или слати
путем поште на адресу Предшколска установа
„Колибри”, 26210 Ковачица, Др Јанка Булика
бб., са назнаком „За конкурс за стручног сарадника-педагога” у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској
установи код секретара на телефон: 013/662122, од 10.00 до 14.00 часова. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ”

18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб.

Директор

на период од четири године.
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање и то: - образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или
стручног сарадника то јест 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, 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. 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, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, или одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања за васпитача то јест одговарајуће високо образовање на
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студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 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. Директор се бира на
период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур¬са. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1) доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених); 2) оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4) доказ да није осуђиван по
основама из члана 71. став 2 тачка 3) Статута
(члан 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања); 5) доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи васпитно-образовни рад у Установи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику); 6) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; 7) потврду о радном стажу у области васпитања и образовања;
8) доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата-извештај просветног саветника
(уколико је вршен стручно педагошки надзор
над радом кандидата); 9) доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољаш¬њег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе); 10) оверен препис или фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); 11) радну биографију; 12)
оквирни план рада за време мандата. Пријаве
се могу предати непосредно или путем поште
препоручено на адресу: Предшколска установа
„Драгица Лаловић”, Лоле Рибара бб, 18310 Бела
Паланка. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара Предшколске установе „Драгица Лаловић” на телефон 018/855-038.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

18300 Пирот, Српских владара 113

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
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физичког васпитања и спорта - мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,
мастер физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор
спорта и физичке културе, мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Поред
општих услова предвиђених Законом о раду
кандидат треба да испуњава и следеће услове:
1. одговарајућа стручна спрема, 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад,
3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од намање три месеца, као и за или није правноснажном пресудом
осуђен за кривично дело против достојанства
личности или морала, 4. има држављанство
Републике Србије, 5. зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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 пријаву
кандидат доставља уверење о држављанству,
извод рођених, уверење да није осуђиван,
оверену фотокопију дипломе или уверење на
адресу ОШ „Вук Караџић” Српских владара 111,
18300 Пирот или у просторијама секретаријата
школе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/211-480, 012/541-931

Стручни сарадник - психолог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за
сазнивање 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 одредбама чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1) поседује
одговарајуће образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области из одговарајућих
предмета, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплиноване срудије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири 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; 3) зна
српски језик; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) 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. Уз пријаву доставити: попуњен пријемни формулар скинут са
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; пријаву на конкурс са краћом биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
уверење о држављанству Републике Србије
или оверену копију, не старије од шест месеци,
оригинал извод из матичне књиге рођених или
оверена копија, уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривична дела наведена чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, не старији од шест месеци. Доказ
надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак. Лекарско уверење, које се
доставља пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 140 став а у вези са чланом 122
Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање прописано чл. 140 Закона, доказ:
оригинал или оверена копија / препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не
старије од 6 месеци), 2. да поседује лиценцу дозволу за рад наставника или стручних сарадника - доказ: оригинал / оверена копија лиценце - дозволе за рад (не старије од 6 месеци),
3. да има доказ о остварених најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - доказ потврда установе - оригинал, издата по расписивању конкурса, 4. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - доказ: лекарско
уверење оригинал, или оверена копија (издато по објављивању конкурса а доставља се пре
закључења уговора), 5. да има уверење да није
осуђиван, у складу са одредбама члана 139
ст 1 тачка 3 Закона: 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 - докази: уверење надлежног суда, издато по објављивању
конкурса, а којим се потврђује да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена
кривична дела - оригинал или оверена фотокопија и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе, издато по објављивању
конкурса, о подацима да против кандидата није
покренут кривични поступак или истрага за
наведена кривична дела - оригинал или оверена фотокопија, 6. да има држављанство Републике Србије – доказ: уверење о држављанству
- оригинал / оверена фотокопија - издато после
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расписивања конкурса; 7. да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, доказ: потврда / уверење о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - односи се само на кандидате који нису
стекли образовање на српском језику, 8. да има
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
- односи се само за кандидата на конкурсу
који је претходно обављао дужност директора
школе и поседује наведене доказе - оригинал
или оверена фотокопија, 9. уколико поседује,
кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду, доказ: извештај
просветног саветника - оригинал или оверена
фотокопија, 10. уз пријаву на конкурс кандидат мора да достави радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе за мандатни
период од 4 године, 11. обуку и положен испит
за директора / лиценца за директоре, уколико је кадидат поседује - оригинал или оверена фотокопија (уколико је изабран директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); 12. извод из МК рођених
достављају кандидати који су променили презиме односно име после издавања дипломе.
Одговарајуће образовање из чл. 140 Закона
има наставник (васпитач) и стручни сарадник
који је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог 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 који комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне областиили 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
(уколико није могуће попунити пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, доставља се само одштампан и уредно
попуњен пријавни формулар који мора бити
потписан од стране лица које подноси документацију за учешће на конкурсу). Пријаве и
приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Молбе слати искључиво путем
поште, на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс за директора школе”.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

„ТЕХНИЧКА ШКОЛА”

12320 Жагубица, Каменичка 8

1) Наставник математике
2) Наставник економске групе
предмета
3) Педагог
Кандидати за радна места 1 и 3: треба да
испуњавају 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, 6/2020 и
129/2021) и да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 140-142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 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,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021);
Кандидати за радно место 2: треба да
испуњавају услове прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021) и да имају одговарајуће образовање
у складу са чл. 140-142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
економија, право и администрација и то: дипломирани економиста, мастер економиста - претходно завршене основне академске студије у
области Економије („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019,
9/2019, 2/2020 и 1/2021).
ОСТАЛО: кандидати морају да имају 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 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 њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс,
а лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс, кандидати поред биографије и копије личне карте треба да приложе
у оригиналу или оверене копије (не старије од
6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена

доставља оверену фотокопију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних
академских студија, доказ о неосуђиваности
и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС и потврда од Повереника за заштиту равноправности),
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о познавању српског
језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику. 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 у току конкурсног поступка 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). Кандидати који буду 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. Кандидати подносе
пријаву са доказима о испуњавању услова у
затвореној коверти, са назнаком „Пријава на
конкурс за ________ (навести радно место на
које се конкурише)”, на горе наведену адресу.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Ближе информације о конкурсу се могу добити
на број телефона 012/643-232 радним данима
од 08.00-14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ
- БУКУМ”
12309 Шетоње

Наставник математике

на одређено време, до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење) треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1,
т. 1), 2), 3), 4). и 5). чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19, 6/20 и 129/21) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
и то: уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; лекарско уверење, доказ да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица
која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); извод из казнене
11.05.2022. | Број 986 |

89

Наука и образовање

евиденције 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 (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
потврду одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем
у радни однос, кандидати, који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
По достављеном извештају са кандидатима ће
се обавити разговор. Пријаве достављати на
горе наведену адресу поштом или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон 012/347-487.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
Потребно је да кандидат поседује основно
образовање. 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. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1)
попуњен пријавни формулар - одштампан са
званичне интернет странице Министарства, просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку
биографију или ЦВ са назначеним бројем телефона и адресом становања; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) 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,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато од надлежног МУП-а не старије
од 6 месеци); 5) уверење о држављанству Репу-
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блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); 6) извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена копија); 7) доказ о познавању српског
језика подноси кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити у затвореној
коверти лично или поштом на адресу: Предшколска установа „Галеб”, Извидничка 17, 12300
Петровац на Млави, са назнаком „За конкурс”, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР”

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13
тел. 033/712-325

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник. РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21):
1) да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или 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;
на основним студијама у трајању од најмање
четири 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,
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.
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, 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), студијама у трајању од три године,
или више образовање, за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на
пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања;
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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног 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; 6) да има дозволу за
рад наставника и стручног сарадника; 7) да има
обуку и положен испит за директора установе;
8) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; Уз пријаву
и попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне интернет станице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је
у обавези да приложи следећу документацију:
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; 2. оригинал
/ оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника односно стручног сарадника; 3. оригинал / оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за директора установе
образовања и васпитања (уколико га кандидат
поседује); 4. оригинал / оверену фотокопију
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада
у области образовања и васпитања (не старију
од 6 месеци); 5. оригинал / оверену фотокопију
уверења надлежне службе МУП-а да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 6. оригинал / оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); 7.
оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 8. оригинал / оверену фоткопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци); 9. оверену фотокопију извештаја просветног саветника о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата, уколико је вршен надзор, у
супротном доставити потврду да стручно-педагошки надзор кандидата није вршен; 10. оверена фотокопија / кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико
је вршено спољашње вредновање, у супротном
доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор
школе; 11. пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби, поседовању организационих способности и кратким
прегледом програма рада за време мандата
директора школе; 12. доказ о знању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Пријаве на конкурс се
подносе у затвореним ковертама са назнаком:
„Конкурс за избор директора школе”, лично или
путем поште, на адресу: Основна школа „Владимир Перић Валтер” Санџачких бригада 13, 31300
Пријепоље. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, радним даном од
7.00 до 14.00 часова, на телефон: 033/712-325.
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ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО”
Дуга Пољана
тел. 020/53-75-012

Наставник хемије

на одређено време, до повратка
раднице са породиљског одсуства,
са 40% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС
и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други
закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020
и 129/2021), и то ако:, 1) има одговарајуће
образовање; Поседовање одговарајућег образовања (предвиђено чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања) и то:
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 сручне области или области педагошких наука; или високо образовање стечено
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 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) да против кандидата није
покренут, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора, 5) има држављанство
Републике Србије; 6) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад у
школи. Кандидат попуњава пријавни формулар
који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: 1. Оврен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидати који су
завршили други степен достављају и диплому
са основних академских студија); 2. оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није
старије од 6 месеци); 4. Уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3
закона о основама система образовања и васпитања кандидат прибавља у надлежној Полицијској Управи МУП-а не старије од 6 месеци, у
оригиналу или овереној копији. 5. Уверење из
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од
6 месеци); 6. Доказ о знању српског језика као
Бесплатна публикација о запошљавању

језика на којем се изводи образовно васпитни
рад у школи доставља се само у колико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи комисија коју
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава 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 односу 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
из претходног става и сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
и доставља је директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана пријема образложене листе кандидата. Лице које буде изабрано
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и зравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду,
тражена документа достављају се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у
затвореној коверти на адресу ОШ „Братство-јединство” у Дугој Пољани 36312, са назнаком за
конкурс. Рок за достављање пријаве је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Тел. за инфо. 020/5375012
(секретар школе).

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
122123. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: 1) да
има одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника средње стручне школе за подрчје рада економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам,
за педагога или психолога школе стечено: 1)
на студијама другог степена - (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно, 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) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетних лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривничних
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 и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има положен
испит за директора установе;
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању, 2. лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од шест месеци), 3. оригинал/ оверену фотокопију уверења
МУП да лице није осуђивано 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 родоскврнуће, примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, правног саобраћаја и 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. оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству
- не старије од шест месеци, 5. доказ о знању
српског језика на којем се остварује образовно васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику, 6. оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 7. оригинал/ оверену фотокопиују
потврде о радном стажу, најмање осам година
стажа у области образовања и васпитања после
стеченог одговарајућег образовања (издату по
објављивању конкурса), 8. оригинал/ оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит за
директора школе, али је изабрани кандидат
дужан да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност), 9. оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци), 10. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, а уколико је кандидат претходно
обављао функцију директора школе и доказ о
резултату стручно педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је предходно обављао дужност директора школе; у супротном потребно је доставити потврду да није вршен стручно педагошки
надзор кандидата или доставити потврду да у
периоду мандата предходног директора није
вршен стручно педагошки надзор школе, 11.
пријаву на конкурс, са радном биографијом и
прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем, план и програм рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља на адресу: Економско трговинска школа, 4. децембар
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3, 31300 Пријепоље, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”,
лично или путем поште. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретрара школе, радним
даном, на тел. 033/710-018

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље
4. децембар 3

1. Радник на одржавању хигијене
(спремачица)

на одређено време до повратка раднице
са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
поред општих услова прописане члановима
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 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020, 129/21) односно да има одговарајуће
образовање, и то: 1. први степен образовања
- завршена основна школа.Остали услови; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да
има држављанство Републике Србије, 4. да
лице није осуђивано 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 родоскврнуће,
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, правног саобраћаја и човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање, 5. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати школи подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства, диплому (оригинал
или оверену копију), уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), уверење из матиче књиге рођених, доказ да није осуђиван или
извод из казнене евиденције (за горе наведена дела у тачки 4.) при надлежној полицијској
управи МУП-а (не старији од шест месеци).
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду.
Комисија утврђује испуњеноост 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. Проверу психофизичке
способности кандидата који испуњавају услове конкурса, а који су се благовремено и са
потпуном документацијом јавили на конкурс
и који уђу у ужи избор, вршиће Национална
служба за запошљавање у Пријепољу, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе поштом или
лично на адресу: Економско трговинска школа Пријепоље ул. 4. децембар број 3, 31300
Пријепоље. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе на телефон 033/710-018.
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ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36310 Сјеница, Јаворска 1
тел. 020/741-038

1. Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, за рад у матичној
школи у Сјеници

2. Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, за рад у матичној
школи у Сјеници
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњавају услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Светозар Марковић” из Сјенице и то да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) Наука
и образовање 102 | Број 943-944 | 21.07.2021.
Национална служба за запошљавање www.
nsz.gov.rs и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020), као и према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то:
да је стекао 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
2) високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат
има психичку, физичку и здраствену 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора; 5. држављанство Републике Србије; 6. да
знају српски језик - босански језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар који преузима
на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним
пријавним формуларом доставља следећу доку-

ментацију: 1. оверен препис или оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни однос
по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
кандидат прибавља у надлежној полицијској
управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији, 4. уверење из суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5. уверење о држављанству РС - оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци,
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија), 7. доказ о знању српског
језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Конкурс спроводи комисија коју именује директор у складу са законом.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава 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 односу 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
из претходног става и сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
и доставља је директору у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана пријема образложене листе кандидата. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о
поседовању психичке, физичке и зравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) пре закључења уговора о
раду. Тражена документа достављају се у оригиналу или овереној копији, лично или послати
у затвореној коверти на адресу: ОШ „Светозар
Марковић”, 36310 Сјеница, Јаворска 1, са назнаком „За конкурс”. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за
информације: 020/741-038 (секретар школе).

ПРОКУПЉЕ
ОШ „СВЕТИ САВА”

18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб.

Дипломирани дефектолог
- специјална едукација и
рехабилиација особа са тешкоћама у
менталном развоју
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 10/2019, 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21)
кандидат треба да испуњава следеће услове
за пријем у радни однос: 1. да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом
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Наука и образовање

140 Закона о основама система образовања и
васпитања - на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. год. - дипломирани дефектолог специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развој или мастер
дефектолог: да има одговарајуће образовање
на мастер студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. год. (дипломирани дефектолог - специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју); 2. да има
физичку, психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља кандидат који је изабран, пре закључења уговора о раду), 3. да није осуђиван правоснажном пресудом из члана 139, став 1, тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплома о
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - оригинал или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци; да
зна српски језик (важи само за лице које који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику - доставити оригинал писани доказ
или оверену фотокопију да је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, који издаје
високошколска надлежна установа. Напомена:
кандидати, уз осталу документацију, достављају
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете. Документација
са пријавним формуларом доставља се лично,
од 8.00 до 13.00 часова секретаријату школе,
или се шаље поштом, на горе наведену адресу. Рок за достављање пријава је 8 дана, од
дана објављивања конкурса - не рачунајући
дан објављивања. Неблаговремене, непотпуне
и пријаве које не задовољавају конкурсом предвиђене услове, неће бити разматране.

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) члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 - даље: Закон и 6/2020, 129/21) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговораораду. Рок за пријављивање 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
Републике Србије (уверење о држављанству),
извод из матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе или сведочанства о стеченом образовању; доказ о
знању језика на којем се остварује образовноваспитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику; уверење о неосуђиваности и уверење да против
кандидата није покренут кривични поступак
и није покренута истрага за кривична дела.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи.

за рад у издвојеном одељењу у
Шалинцу, на одређено време ради
замене одсутног радника преко 60 дана

Доцент за ужу научну област
библиотекарство

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и дужни су
да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверене фотокопије
не старије од шест месеци) о и испуњавању
следећих услова: одговарајуће образовање,
држављанство Републике Србије, 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, уверење из суда и тужилаштва

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање
радног односа: научни назив доктор наука о
библиотекарству/архиварству; научни назив
доктор наука о библиотекарству и инфоаматици; научни назив доктор наука о књижевности (српска или општа књижевност); научни
назив доктор мултидисциплинарних наука који
обухвата библиотечко-информационе науке;
испуњени и остали услови предвиђени Законом
о високом образовању, Статутом и Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду и Статутом и Правилником о условима и
поступку за избор у звање и заснивање радног
односа наставника и сарадника на Педагошком
факултету у Сомбору. Кандидати уз пријаву
подносе: оверене фотокопије диплома свих
нивоа студија са додацима диплома, попуњен
образац биографских података (преузети са:
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен
у штампаној и електронској форми, библиогра-

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Спремачица

на одређено време, до повратка одсутно
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање први степен стручне спреме; 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,
Бесплатна публикација о запошљавању

да није покренут кривични поступак, као и да
није покренута истрага. 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. Попунити пријавни
формулар који се може преузети са званичне
Интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставити са
осталом документацијом.

Наставник физичког васпитања, са
одељењским старешинством
на одређено време, ради замене
одсутног радника преко 60 дана

Оглас објављен 20.04.2022. године, у публикацији „Послови” (број 983), поништава се у
целости.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и дужни су
да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверене фотокопије
не старије од шест месеци) о и испуњавању
следећих услова: одговарајуће образовање,
држављанство Републике Србије, 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, уверење из суда и тужилаштва
да није покренут кривични поступак, као и да
није покренута истрага. 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. Попунити пријавни
формулар који се може преузети са званичне
Интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и доставити са
осталом документацијом.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СОМБОР

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
Милошевац, Трг јединства 13

11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-290

Наставник разредне наставе

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

на период од 5 година

11.05.2022. | Број 986 |

93

Наука и образовање

фију објављених радова и саме радове, евалуацију студената о педагошком раду, уверење о
некажњавању (МУП) и фотокопију личне карте. Пријаве са документацијом, достављају се
Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка
4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама
Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду
и Статута и општих аката Факултета.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ПЕТРО КУЗМЈАК”
25233 Руски Крстур, Русинска 63
тел. 025/703-042

Наставник филозофије

на русинском наставном језику, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће образовање, високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21), што
значи да наставу и друге облике образовно-васпитног рада могу да изводе лица: (1) професор филозофије, односно дипломирани филозоф; (2) мастер филозоф; (3) дипломирани
професор филозофије; (4) мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије филозофије. Кандидат треба и да: б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три 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 закон ом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - русински језик.

Наставник физике

на русинском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање, високо образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, а све то према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
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8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021, 18/2021 и 1/2022), и Правилнику
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних 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, 2/2017
II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020
и 1/2021), што значи да наставу и друге облике образовно-васпитног рада могу да изводе
лица: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; професор
физике за средњу школу; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске
физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор
физике - информатике - мастер; дипломирани
физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер; мастер физичар; мастер
професор физике. Лице из тачке 14) овог члана које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
физике. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које
испуњава услове из става 1 ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за
предмет Физика може да изводи и: дипломирани физико-хемичар; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) 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 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; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - русински језик.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију (сви докази се подносе у оригиналу
или овереној фотокопији): диплому о стеченом
одговарајућем образовању (кандидат који има
образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену фотокопију дипломе
другог степена и оверену фотокопију дипломе основних студија); доказ о неосуђиваности
- извод из казнене евиденције МУП-а Србије;
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ
о знању русинског језика: диплома о стеченом
основном, средњем, вишем или високом образовању на русинском језику или доказ о поло-

женом испиту из русинског језика по програму
одговарајуће високошколске установе сагласно
члану 141 ст. 7 ЗОСОВ; кратка лична биографија - ЦВ. Документацију достављати на адресу школе: Основна и средња школа са домом
ученика „Петро Кузмјак” Руски Крстур, Русинска 63, лично или путем поште. Доказ из тачке
б) - лекарско уверење ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду (да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима). Документација се кандидатима не враћа. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора
Школе. За све додатне информације о конкурсу можете се обратити секретаријату школе на
број тел. 025/703-042.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЊОВИЋ”

25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 9
тел. 025/480-100

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
Дужност директора школе може да обавља
лице које има: 1. одговарајуће образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања. Наставник 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, 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. 09. 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета), 2. дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, 3. обуку и положен испит
за директора установе, 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 6. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 7. има држављанство Републике Србије,
8. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс. Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
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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. Пријава на конкурс за
избор директора школе, заједно са потребном
документацијом, доставља се школи. Уз пријаву
на конкурс кандидат за директора школе подноси следеће: 1) биографске податке, односно радну биографију; 2) оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника, за педагога и психолога, 3) оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно
стручни испит), 4) оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе, 5)
оригинал или оверена фотокопија уверења да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс),
6) оригинал или оверена фотокопија доказа о
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно
искуство), 7) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1) тачка 3 Закона и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС не старије од
30 дана достављања пријаве на конкурс), 8)
доказ да кандидат није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење привредног суда, не старије
од 30 дана), 9) доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела
из члана 139 став 1) тачка 3 Закона (уверење
суда - не старије од 30 дана), 10) оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), 11)
извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена копија, 12) оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни
рад - диплома о стеченом средњем, вишем или
високом образовању или потврда о положеном испиту из језика по програму одговарајуће
високошколске установе, 13) оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког
надзора (извештаји просветног саветника),
кандидат је дужан да достави извештај уколико је над његовим радом вршен стручно-педагошки надзор, 14) уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе дужно је да поред доказа
из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, оверена фотокопија. 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 оптужног предлога - за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања, а у складу са чланом 7 став
5 Правилника. Непотпуне и неблаговремене
пријаве Комисија неће разматрати. Пријава
се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова за
избор директора прописаних чланом 122 став
5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, а
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који су у конкурсу наведени у делу „услови за
избор директора”. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс се подноси непосредно или путем препоручене поште
на адресу: Музичка школа „Петар Коњовић”,
Венац Војводе Петра Бојовића 9, 25000 Сомбор
са назнаком „Конкурс за директора школе - не
отварати”. О резултатима конкурса Школски
одбор ће обавестити лица која су се пријавила
на конкурс након пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Права, обавезе и одговорности директора школе утврђују
се посебним уговором о међусобним правима и
обавезама, без заснивања радног односа.

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”

25244 Српски Милетић, Светог Саве 23
тел. 025/5764-608

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника основне школе, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора Школе, поред
одговарајућег образовања из члана 140 ст. 1
и 2 Закона, треба да испуњава и друге услове
из члана 122 и члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање, 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван 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 којем остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Доказ о испуњености услова
пд бројем 1, 3, 4 и 5, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под бројем 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. 6. Кандидат
уз пријаву подноси и друге доказе: диплому о
стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; уверење о
положеном испиту за лиценцу наставника, васпитача, односно стручног сарадника; потврду
о годинама рада после стеченог одговарајућег
образовања; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом лекарско уверење (може и из досијеа, тј. старо,
а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре
закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); уверење о некажњавању из МУП-а
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
извод из МКР за кандидате који су променили
презиме односно име после издавања дипломе; извештај о стручно-педагошком надзору о
раду кандидата; извештај стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредно-

вања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе; биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлог програма рада директора школе. Сви
наведени документи морају бити оригинал или
оверена копија. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању директора Школе од стране министра
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
се подносе лично или поштом на адресу школе. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 Шид, Школска 1
тел. 022/712-503

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане члановима 139, 140 ст. 1 и 2, 122 ст. 5 и 9 и 123
ст. 14 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то да: 1) има
стечено одговарајуће високо образовање из
члана 140 ст. 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020. и 129/2021) за
наставника у подручјима рада: пољопривреда, производња и прерада хране; машинство
и обрада метала; електротехника; трговина,
угоститељство и туризам; педагога и психолога у Техничкој школи „Никола Тесла” Шид: (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 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; (2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. 2) има дозволу за
рад наставника и стручног сарадника; 3) има
обуку и положен испит за директора установе;
изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност. 4)
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 5) има психичку, физичку и здравственау способност за
рад са ученицима; 6) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
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утврђено дискриминаторно понашање; 7) има
држављанство Републике Србије; 8) зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 9) докази о испуњености услова из
тачке 1), 2), 3), 4), 6), 7) и 8) подносе се уз
пријаву, а доказ из тачке 5) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаву
на конкурс са доказима о испуњености услова
доставити на адресу: Техничка школа „Никола
Тесла” Шид, Школска бр. 1. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци, Сремска 1
тел. 022/669-405
e-mail: zmajevcim@gmail. com

Директор

на перод од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 122 став 5,
6, 139 и чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021)
и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога
или психолога школе стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно 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; лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 3) изузетно, ако се на конкурс
не пријави ни један 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 има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте школе, односно лице са стеченим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или са вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 2. да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу);
3. да има обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од ступања на дужност); 4. да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
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са децом и ученицима; 6. да има држављанство
Републике Србије; 7. 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 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; 8. да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан,
попуњен и потписан пријавни формулар са
званичне интернет странице МПНТР (http://
www.mpn.gov.rs) уз радну биографију са кратким прегледом радног искуства, адресом пребивалишта и бројем телефона и имејла, ради
контакта, а може да достави и предлог програма рада директора школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно дозволи за рад за наставника, васпитача и стручног
сарадника; потврду да има најмање 8 година
рада у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана
издавања (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење из казнене евиденције МУП-а
РС 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 (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га кандидат поседује и ако је кандидат претходно обављао дужност директора; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања за кандидата
који је претходно обављао дужност директора школе (достављају само кандидати који су
претходно обављали дужност директора школе); доказ да има обављену обуку и положен
испит за директора школе - лиценца (оригинал
или оверена фотокопија) - уколико је кандидат
поседује, а пријава која не буде садржала доказ
о положеном испиту за директора школе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи
испит; доказ о знању српског језика доставља
само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику; уверење основног суда да против кандидата није покренута
истрага, нити је подигнута оптужница, односно
да није покренут кривични поступак (не старије
од 6 месеци); уверење надлежног Привредног
суда да кандидат није осуђиван правоснаж-

ном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге венчаних - за жене
(оригинал или оверену копију). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс се подносе
у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс
за директора”, препорученом поштом или лично на адресу Основна школа „Јован Јовановић
Змај” Мартинци улица Сремска 1. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара
школе и путем телефона 022/669-405. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Школа нема обавезу враћања
документације пријављеном кандидату.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

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

Наставник предметне наставе
физичко васпитање и здравствено
васпитање
40% норме, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19, даље:
Закон), и то: мора да има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 2 став 2 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, 13/18
и 11/19), 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
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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
пријавни формулар кандидат доставља: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном,
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције, не
старије од 6 месеци), доказ о познавању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
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ЕТШ „ВУК КАРАЏИЋ”

од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на
горе наведену адресу.

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА”

Наставник предметне наставе
економске и трговинске групе
предмета

22310 Шимановци, Трг Светог Николаја 18

Домар / мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме:
електро, столарске или машинске струке, положен испит за руковање котловским постројењима. Општи услови: да има држављанство
Републике Србије; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да има одговарајуће образовање,
стручну спрему у складу са чл. 24 Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Душан Јерковић - Уча” Шимановци; 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; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да поднесу: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
да лице није кажњавано или осуђивано (из
МУП-а или ПУ), не старије од 6 мес. уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (диплома издата на српском језику,
која је приложена као доказ о завршеној одговарајућој стучној спреми, сматра се доказом о
знању српског језика). Кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”,
лично или поштом на адресу: Основна школа
„Душан Јерковић Уча” Шимановци, Трг Светог
Николаја 18. са назнаком „Пријава на конкурс”.
Телефон за информације 022-480 235. Одлуку
о о избору кандидата доноси директор школе.
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 Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Одлука о избору кандидата
ће бити донета у законском року.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка
наставника са боловања дужег
од 60 дана

УСЛОВИ: Услов: 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 (чл. 139 Закона): 1) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 2)
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; 3) има држављанство Републике Србије; 4) 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; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;
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 који испуњавају
услове конкурса 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, обавља разговор са кандидатима, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове. Директор уста-

нове доноси решење о избору кандидата по
конкурсу у року од осам дана од достављања
образложене листе. 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. 022/474-042

Наставник гитаре

место рада Рума и издвојено одељење
у Иригу
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,
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020,
9/2020 и 18/2020); 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 (оригинал или
оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању); 2. уверење о држављанству Републике Србије (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 психологије 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 основно, 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. Након добијања
резултата провере, конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима и сачињава образложену листу кандидата који испуњавају услове
конкурса коју доставља директору у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Решење о избору кандидата доноси
директор у року од 8 дана од дана достављања
образложене листе. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у
разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом послати поштом на адресу ОМШ
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„Теодор-Тоша Андрејевић”, 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 часопису „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Контакт телефон: 022/474-042.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „10. ОКТОБАР”
24000 Суботица, Боже Шарчевића 21

Професор разредне наставе –
учитељица

на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), кандидати треба да имају: стечено одговарајуће високо образовање према члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и
то: а) 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 групу предмета или студијама 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, уз чега
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за од-говарајући предмет, односно групу предмета; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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 (не
старије од 6.месеци); зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(мађарски наставни језик). На основу чл. 142
ст. 1 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 а у
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складу са ст. 4 истог чл. 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 ст. 1 овог
члана закона. Услови из става 1 чл. 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) чл. 139
Закона саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду.

Секретар установе
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 139
и 132 ст. 2 и ст. 4 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), кандидат треба да има: одговарајуће
високо образовање звање дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је
стекао образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, према члану 132 ст. 2 и 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држевљанство 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. Услови
из става 1 чл. 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) чл. 139 Закона саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развија Републике
Србије, 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

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 Eвропским системом
преноса бодова или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (ово важи
за професора разредне наставе). 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 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. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119, 024/527-449

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: прописани чл. 122, 139, 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17): 1.
одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 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 (на факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију), 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 које има завршене ове студије
другог степена, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (на факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године), за дефектолога,
наставника - који су остручени за рад са децом
са сметњама у развоју и инвалидитетом (на
факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију) 2. да кандидат 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
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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; 6. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, да
има дозволу за рад (лиценца) дефектолога.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у
складу с чл. 140 Закона; оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног
сарадника; доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима; уверење да
није осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона.извод из матичне књиге рођених
- достављају лица која су променила презиме
или име након издавања дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи
или факултету на српском језику или уверење
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе);
оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - доставља кандидат
који је претходно обављао дужност директора, биографију са кратким прегледом радних
ангажовања, предлог програма рада директора
школе; у складу са чл. 123 став 14 Закона кандидат може да достави и оригинал или оверену
копију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду; биографију са кратким прегледом радних ангажовања; предлог програма
рада директора школе. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Изабрани директор
који нема положен 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. Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора оверавају
се од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа
доставио и доказ да зна српски језик. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на горе наведену адресу,
са назнаком „Конкурс за директора”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем
телефона број 024/556-119.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: (прописани чл. 122, 139, 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17) и а то су:
Бесплатна публикација о запошљавању

одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 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 (на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију), 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 које има завршене ове студије
другог степена, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године), за дефектолога, наставника - који су остручени за рад са
децом са сметњама у развоју и инвалидитетом
(на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију), да 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 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, држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, да има дозволу за
рад (лиценца) дефектолога.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у
складу с чл. 140 Закона, оверену копију доказа о дозволи за рад наставника или стручног
сарадника, доказ о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење да није
осуђиван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3
Закона. Извод из матичне књиге рођених - достављају лица која су променила презиме или
име након издавања дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци, оверену копију доказа да зна српски језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету
на српском језику или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), оверену
копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора, биографију са
кратким прегледом радних ангажовања, предлог програма рада директора школе. У складу
са чл. 123 став 14 Закона кандидат може да
достави и оригинал или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у
раду. Биографију са кратким прегледом радних

ангажовања, предлог програма рада директора
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Изабрани директор који нема положен 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.
Копије доказа које се подносе при конкурисању
за избор директора оверавају се од стране
надлежног органа, у супротном неће се узети у
разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да
је достављањем овог доказа доставио и доказ
да зна српски језик. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
на адресу: Школски центар са домом ученика
„Доситеј Обрадовић” Суботица (са назнаком
„Конкурс за директора”), Зрињског и Франкопана 2. Ближе информације о конкурсу могу се
добити путем телефона број: 024/556-119.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021; у даљем
тексту: Закон), и чл. 122 ст. 2 Закона, а које
има одговарајуће образовање за наставника,
педагога и психолога основне школе из члана 140 ставова 1 и 2 Закона, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одоговарајућег образовања. (чл. 122 ст. 5
Закона), а изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (члан 122 став 6 Закона). 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, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021; у
даљем тексту: Правилник) прописани су степен и врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Доказивање
постојања услова: 1. да има образовање из чл.
139 ст. 1 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона - доказује
се подношењем оверене фотокопије дипломе,
односно уверења о стеченом високом образовању у степену и врсти из Правилника, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из чл. 139
ст. 1 тач. 2) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије лекарског
уверења надлежне службе медицине рада пре
закључења уговора о раду, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
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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 из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона, да није
против кандидата покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне
службе Министарства унутрашњих послова и
надлежног основног суда (не старије од шест
месеци), да је држављанин Републике Србије
из чл. 139 ст. 1 тач. 4) Закона - доказује се
подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења о држављанству (не старије од
шест месеци), да зна српски језик као и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик, из члана 139 став 1 тачка 5) Закона
- лица која су одговарајуће образовање стекла
на српском језику подносе доказ као за тачку 1,
а уколико одговарајуће високо образовање није
стечено на српском језику знање српског језика
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског
јеуика, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
шкли на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик (члан 141 став
7 Закона), 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, а доказ, да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника из чл. 122 ст 5 Закона - доказује се подношењем оригинала или оверене фотокопије
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има обуку и положен испит
за директора установе из чл. 122 ст. 5 Закона
- доказује се подношењем оверене фотокопије
уверења о положеној обуци и испиту за директора (изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност (чл. 122 ст. 9 Закона), а директору који
не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје
дужност директора (члан 122 став 10 Закона);
8. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања из чл. 122
ст. 5 Закона - доказује се подношењем потврде / уверења или овереном фотокопијом истих
издатим од стране послодаваца код којих је
обављао напред наведене послове; уз пријаву
кандидат доставља и извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), односно
оверену фотокопију за кандидате који су променили презиме односно име после издавања
дипломе. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија цени и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) чл.
123 ст. 14 Закона, уколико је у раду кандидата
таквог надзора било, кандидат треба да достави и извештај, односно оверену фотокопију
извештаја просветног саветника. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно

100

| Број 986 | 11.05.2022.

обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Уколико нема извештаја, потврда школе
да није било стручно-педагошког надзора.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање „Послови”. Кандидати
уз пријаву својеручно потписану достављају:
преглед кретања у служби, биографске податке, оквирни план рада за време мандата,
податке о стручним и организационим способностима, конкурсну документацију и попуњени пријавни формулар из званичне интернет
странице Министарства, путем поште или лично, на адресу Основна школа „Петефи Шандор”, 24414 Хајдуково, Омладинских бригада
29-31, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која је
поднета након истека рока на који је конкурс
објављен. Непотпуна пријава је она пријава
која не садржи тражену конкурсну документацију. Конкурсна документација се не враћа.
Ближе информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на броја
телефона 024 4758-030.

ООШ „АДИ ЕНДРЕ”

24321 Мали Иђош, Главна 24

Наставник математике
за наставу на мађарском
наставном језику
2 извршиоца

Психолог

за наставу на мађарском и српском
наставном језику

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, за наставу
на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: На основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021, даље: Закон), у
радни однос у установи може да буде примљено лице ако: има одговарајуће високо образовање: 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 стручне области или области педагошких наука, уз
услов 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 и да поседује степен и врсту образовања према Правилнику 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022).
Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких, и методичних дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломи-

рања, од најмање 30 бодова од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (које 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). Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу сматра се да има има образовање из претходног става, 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 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, има
држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: кандидат је дужан уз пријаву да
приложи следеће: попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/), биографију са обавезним навођењем
адресе становања и броја телефона, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању
(лица са завршеним студијама другог степена достављају и диплому и додатак дипломи
првог и другог степена студија), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља се у надлежној полицијској
управи према месту пребивалишта), доказ о
испуњености услова из члана 141 став 7. Закона (знање српског, односно мађарског језика),
доказ о испуњености услова из члана 142 Закона (да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и
6 бодова праксе у настави, у складу са европским системом преноса бодова; за кандидате са
положеним стручним испитом или лиценцом за
наставника сматра се да има наведено образовање). Уколико учесник конкурса не достави
доказе из ове тачке, пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни
однос по конкрсу, обавезан је да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа,
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме односно име
после издавања уверења, односно дипломе),
лекарско уверење, којим се доказује психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Место
рада: ООШ „Ади Ендре”, Мали Иђош, Главна
27. Рок за подношење пријава: 8 дана од дана
објављивања огласа/конкурса у листу „Послови”. Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-664. Адреса
на коју се подносе пријаве: ООШ „Ади Ендре”,
улица Главна бр. 27, 24321 Мали Иђош.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОИСШ „СВЕТОМИР БОЈАНИН”

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Оглас објављен дана 20.04.2022. године, у публикацији „Послови” (број 983) поништава се се.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15000 Шабац, Карађорђева 48

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 122
став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2
Закона. Дужност директора основне школе може
да обавља лице које је стекло одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника, за педагога и психолога: 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, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе (кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року до две године од дана ступања на дужност) и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
овог закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност) и најмање
десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима. Да није 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 као језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад школе.
Уз пријаву на конкурс (у слободној форми) за
избор директора, кандидат доставља и биографију (са прегледом радне биографије) и предлог
програма рада школе, а као доказ испуњености
Бесплатна публикација о запошљавању

горе наведених услова доставља следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању (не старију
од 6 месеци), оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу/ дозволе за рад наставника или стручног сарадника (не старију од 6
месеци), оверену копију лиценце за директора/
испита за директора (не старију од 6 месеци),
оверену копију пријаве на обуку за кандидата
који је у процедури обуке (не старију од 6 месеци), оверену копију уверења о обављеној обуци
за кандидата који је завршио обуку (не старију
од 6 месеци), оверену копију пријаве за полагање испита за кандидата који је завршио обуку
и пријавио се за полагање испита (не старију од
6 месеци), изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност. Потврду о радном стажу/раду у школи на
пословима образовања и васпитања (оригинал
или оверена копија, издата након објављивања
конкурса), оверену копију или оригинал лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци), оверену копију или
оригинал уверење надлежног СУП-а/ПУ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена 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 (не старије од 6
месеци), оверена копија или оригинал уверење /
потврда Повереника за заштиту равноправности
(може се добити слањем захтева путем електронске адресе poverenik@ravnopravnost.gov.rs
а након објављивања конкурса), оверена копија
или оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оверена копија или оригинал доказ о знању српског језика, за канидате
који нису на српском језику стекли одговарајуће
високо образовање, оверена копија резултата
стручно-педагошког надзора (извештај просветног саветника уколико је вршен стручно-педагошки надзор над кандидатом), оверене копије
резултата стручно-педагошког надзора рада
школе и оцену спољашњег вредновања (уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора школе). Конкурс објавити у недељном листу
„Послови”. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
предају непосредно у канцеларији секретаријата школе или се шаљу на горе наведену адресу.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Конкурској комисији - конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Стручни сарадник - педагог

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка запослене са боловања,
место рада Црна Бара
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно место треба да испуњава услове из
члана 139 и члана 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник

РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) као 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, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021,
1/2022 и 2/2022.). 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) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је 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, 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. 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. У складу са чл. 142
Закона, 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
Гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022.) за
рад на радном месту стручног сарадника - педагога. Кандидат уз пријаву треба да достави: 1.
доказ да поседује одговарајуће образовање
(оверену фотокопију дипломе или уверења),
2. доказ да није осуђиван правноснажном
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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 (уверење из МУП-а
- не старије од шест месеци - оригинал или
оверена фотокопија); 3. да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству РС
не старије од шест месеци - оригинал или оверена фотокопија); 4. доказ да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком
оригинал или оверена фотокопија). Напомена:
Доказ да 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 враћа конкурсну документацију. 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. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). - Пријаве
са доказима доставити у року 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови” - Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”,
Црна Бара, Улица Миодрага Петровића, број 54,
15355 Црна Бара, телефон 015/438-260.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Оглас објављен 08.12.2021. године у листу
„Послови” (број 963), поништава се за радно
место: сервирка за 50% радног времена, на
неодређено.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЧ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен
стручне спреме у складу са чланом 140 и 141
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
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15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), да у складу са чланом 142 Закона 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; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац пријавног формулара,
потписане пријаве са радном биографијом у
којој је потребно навести да ли и које програме
зна да ради на рачунару, кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија
дипломе), доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци од објављивања огласа у публикацији
„Послови”), извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа
у публикацији „Послови”) и уверење или потврду да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) ЗОСОВ (уверење мора бити издато након
објављивања огласа у публикацији „Послови”).
Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке
и технолошког развоја у делу Ново на сајту,
на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса, на адресу
школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 062/8825-735

Наставник електротехничке групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних 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
РС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
кандидати треба да испуњавају и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану чланом 3 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017,
4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020) - за радна
места наставника електротехничке групе предмет (доказ оверена фотокопија дипломе); б) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-

но дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
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
(доказ уверење МУП-а и потврда повереника за
заштиту родне равноправности за непостојање
утврђеног дискриминаторног понашања), г) да
има држављанство Републике Србије (доказ
уверење о државњанству); д) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачке подтачке а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке б) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Документација се доставља у оригиналима или у овереним фотокопијама не старијим
од шест месеци и не враћа се кандидатима.
Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 062/8825-735. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију и ЦВ (радна биографија) на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава за конкурс за пријем у радни однос”, у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-596

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних 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
РС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
кандидати треба да испуњавају и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, 2/2020
и 1/2021) за наставника машинске групе предмета 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 родоскрвнуће, 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; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Докази о испуњености услова из тачке а), в), г)
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Документација се доставља у оригиналима или у овереним фотокопијама не старијим од шест месеци
и не враћа се кандидатима. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 031/512-596. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију и ЦВ
(радна биографија), на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава за конкурс за радно место
наставника машинске групе предмета”, у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ЉУБО МИЋИЋ”
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478
e-mail: ssljumicicpoz1@ptt.rs

Домар
Помоћни радник, радник у школској
радионици - узгајивач домаћих
животиња
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће
образовање прописано Правилником о организацији и систематизацији послова Пољопривредне школе са домом ученика „Лубо Мићић”
Пожега, тј. да има завршено средње образовање и то III ili IV степен стручне спреме; б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 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; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачке а),
в), г) и д) достављају се уз пријаву, на адресу
школе поштом или лично, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидат за
радно место помоћни радник, радник у школској радионици узгајивач домачих животиња
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
и то: а) има одговарајуће образовање прописано Правилником о организацији и систематизацији послова Пољопривредне школе са домом
ученика „Љубо Мићић” Пожега, тј да има завршено основно образовање; б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
Бесплатна публикација о запошљавању

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; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се
уз пријаву, на адресу школе поштом или лично,
а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и ЦВ
(радна биографија) кандидати су обавезни да
приложе: 1) оверену копију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању (за радно место домар и оверену копију сведочанства
о завршеном основном образовању и васпитању (за радно место помоћни радник, радник
у школској радионици узгајивач домачих животиња); 2) уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених
(оригинали, или оверене копије не старије од
шест месеци); 3) 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 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 (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије
од шест месеци); 4) доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(потврда или уверење надлежног суда, не старије од шест месеци); 5) доказ да кандидат
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно — васпитни рад (достављају само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе даје кандидат
положио испит из познавања српског језика,
оверена копија). Конкурсна 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. Кандидати који испуњавају тражене услове 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 кандидата, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је
директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по
конкурсу у року од осам дана од достављања
образложене листе кандидата. Пријаве доста-

вити лично, или путем поште на адресу школе:
Пољопривредна школа са домом ученика „Лубо
Мићић” Пожега, ул. Болничка број 2, 31210
Пожега. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на телефон 031/3816-478. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ЦВ (радна биографија), кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс се објављује у дневном листу „Послови” Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Школе посебним
решењем.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ЉУБО МИЋИЋ”
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2. чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020
и 129/2021) и то: да има одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе, подручја рада пољопривреда, производња
и прерада хране, односно педагога или психолога, 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 пеадгошких наука на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Да има дозволу за рад за наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуњава услове за
наставника средње стручне школе, подручја
рада пољопривреда, производња и прерада
хране, за педагога или психолога школе; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
да није осуђивано правоснажном пресудом 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; 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 доношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик, као језик на коме
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се остварује образовно-васпитни рад; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима;
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и
то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
доказ о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу
или оверену фотокопију) о годинама рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
од најмање 8 година; уверење да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђивано правоснажном пресудом 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, уверење надлежног суда 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 доношења оптужног предлога за
наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са
законом; уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности - сва три уверења не старија од 6 месеци;
уверење о држављанству Републике Србије (у
оригиналу или оверену фотокопију), не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/
уверење да кандидат има обуку и положен
испит за директора школе (у оригиналу или
оверену фотокопију). Пријава која не буде
садржала доказ/ уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се
сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде
изабран биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском
језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио
испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује (оверена копија). У супротном је потребно доставити потврду надлежне школске управе да није
вршен стручно педагошки надзор кандидата:
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (оверена копија). У супротном је потребно доставити потврду надлежне
школске управе да у периоду његовог мандата
није вршен стручно-педагошки надзор школе;
биографију, са контакт телефоном и адресом
електронске поште, са кратким прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и предлогом програма рада директора школе; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
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вања у публикацији „Посови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова достављају се у затвореним ковертама
на адресу школе, са назнаком „За конкурс за
директора школе” или предати лично у просторијама секретаријата школе радним данима од
08 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ВАЉЕВО
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО”
14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/225-740

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано 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; или
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године; испуњава
услове за наставника средње школе за предмете који се изучавају у оквиру плана и програма
средње стручне школе подручја пољопривреда, производња и прерада хране, односно за
педагога и психолога школе; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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 кривично 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; има
држављанство Републике Србије; има дозволу за рад наставника односно стручног сарадника; има обуку и положен испит за директора установе (лиценца за директора); најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; зна српски језик; да се
истиче у наставно-педагошком раду, поседује
организационе и лидерске способности. Осим
утврђивања испуњености услова за избор
директора, комисија цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Кандидат
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност. Уз одштампан и попуњен
пријавни формулар за пријаву на конкурс преузет са званичног сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати прилажу: биографске податке са прегледом кретања у служби; потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од
шест месеци); оверен препис дипломе о завр-

шеном одговарајућем високом образовању;
уверење полицијске управе да кадидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора (оригинал или оверена копија не старија
од шест месеци); оверен препис уверења о
положеном стручном испиту или лиценцу за
наставника, педагога или психолога (дозвола
за рад); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија не старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
лекарско уверење (не старије од шест месеци)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; уколико
кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о положеном испиту за директора установе (лиценца за директора, оверена
копија); извештај просветног саветника као
доказ о резултату стручно педагошког надзора
у раду кандидата (уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност разлога недостављања извештаја); Програм рада за наредни
мандатни период; друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно-педагошком раду и организационе и менаџерске способности; уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или поштом
на горе наведену адресу са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе на телефон број 014/225-740.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ”
Прешево
тел. 017/860-105

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у
радни однос под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
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; 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 и албански језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1) и 3) -5) саставни су део прија-
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ве 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 ОШ „Проф.
Ибрахим Келменди”, 17523 Прешево, Улица 15.
новембар број 102. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон 017/860-105 или 062/8321-916.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања стечено: 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, трансдициплинарне 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 урећивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога, лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има дозволу за рад
(лиценцу) наставника, педагога или психолога; да има дозволу за рад директора, лиценцу за директора (кандидат који нема лиценцу
за директора може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора положи у року
од две године од дана ступања на дужност);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у утрајању 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;
да зна језик на коме се остварује образовно
васпитни рад (српски језик); да има најмање
Бесплатна публикација о запошљавању

осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву и попуњен
пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат је дужан
да достави следећу документацију: 1. диплому
о стеченом одговарајућем високом образовању
(оригинал или оверену фотокопију); 2. уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија);
3. дозволу за рад директора школе, односно
уверење о положеном испиту за директора
школе, уколико га поседује (оригинал или оверена фотокопија); 4. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија); 5. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); 7. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) закона о основама система образовања и васпитања не старије од шест
месеци (оригинал или оверена фотокопија);
8. уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 9. потврду да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 10. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника),
уколико га поседује; 11. доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе); 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. 13. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи радну биографију и све
прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве
се подносе лично или путем поште на адресу:
Основна школа „Вук Караџић” Стубал 17512, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”.
Додатне информације о конкурсу можете добити код секретара школе, телефон 017/484-331.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел: 013/892-133
e-mail: velikosredisteskola@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
122. став 5. чланом 139 и 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, 6/20 и 129/21) и то: да кандидат има одговарајуће високо образовање за
наставника у основној школи, односно педагога или психолога, 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 одговрарајући
предмета, односно групе предмета, студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и 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; да поседује дозволу за рад (лиценцу) или положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога;
да зна српски језик и језик на коме остварује
образовно-васпитни рад; да је савладао обуку
и има положен испит за директора установе;
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да поседује 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 родоскрвнуће, 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; да је држављанин Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: о оригинал или оверену фотокопију/препис дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; о
оригинал или оверену фотокопију/препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; о уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); о извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); о лекарско уверење као доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). О
уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова 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 родоскрвнуће, 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 да није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; о потврду да је радио најмање осам година на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајуће образовања; о уверење о положеном испиту за директора установе, пријава која
не буде садржала наведени документ неће се
сматрати непотпуном - уколико се на конкурс
пријави лице које претходнно није обављало
дужност директора установе или ако се пријави лице које је обављало дужност директора,
савладало обуку за директора, а још није позвано да полаже испит за директора; о уколико
је диплома, односно уверење о стеченом високом образовању на српском језику, уједно је и
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доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; о ако се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, а за чијег мандата је
вршен стручно-педагошки надзора установе и
спољашње вредновање - дужно је да достави
резултате у вези са овим(оригинал иили оверену фотокопију). Поред наведеног кандидат
треба у пријави да наведе краће биографске
податке о кретању у служби или радном односу
и стручном и радном усавршавању. Директор се
бира на период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, а
пријаву са потребним прилозима кандидат треба да достави на адресу ОШ „Бранко Радићевић” Велико Средиште, ул. Стеријина бр. 5,
26334 Велико Средиште, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

19206 Велики Извор, Изворски пут бб.

Наставник географије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 35% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање, да
имају 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 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 имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Минстарства просвете - http://www.mnp.gov. rs/ а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар достављају и следећу документацију: молбу, краћу биографију; оверену копију
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; доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном
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пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); 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);извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија или оригинал). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
слати на горе наведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
ће бити писменим путем обавештен о исходу
конкурса. Ближа обавештења могу се добити
на телефон 019/467-115.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/2021 - даље: Закон) и то: 1. да
има одговарајуће високо образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога
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,
уз 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);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 утврђено

дискриминаторно понашање, у смислу члана
139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (стручни испит
или лиценца); да има обуку и положен испит
за директора установе (лиценца за директора), изабрани кандидат који који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност; да има одговарајуће радно искуство
на пословима образовања и васпитања, и то
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: пријава на конкурс доставља се на
пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са доказима о
испуњавању услова конкурса, односно услова
за избор директора у складу са Законом, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
из члана 140 став 1 и 2 Закона, за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога (оверена фотокопија дипломе, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању), а кандидат који
има образовање из члана 140 став 1 тачка 1)
подтачка (2), поред оверене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању прилаже и
оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење - не старије од
шест месеци); 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 - не старији
од шест месеци); доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична
дела из чл.139 став 1 тачка 3 Закона (уверења
основног и вишег суда - не старији од шест
месеци); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (уверење - не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (на
обрасцу са трајном важношћу - оригинал или
оверена фотокопија); доказ о познавању српског језика, као језика на којем 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); доказ о поседовању дозволе
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења
или другог документа о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за директора (уколико кандидат то поседује) или писана изјава
кандидата да исти не поседује, а изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност, због чега се
пријава таквог кандидата без овог доказа неће
сматрати непотпуном; доказ о радном искуству
на пословима образовања и васпитања након
стеченог образовања (потврда или уверење
издато у установи где је ово искуство стечено). Осим наведеног, кандидати достављају и
остала документа од значаја за одлучивање,
и то: доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника - уколико га кандидат поседује)
или писана изјава кандидата да он не поседује
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такав доказ; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у
време вршења таквог надзора и добијања наведене оцене) или писана изјава да кандидат не
поседује такав доказ; краћа радна биографија и
предлог програма рада школе за време мандата. Копије доказа, односно докумената који се
подносе при конкурисању за избор директора,
морају бити оверене од стране надлежног органа да су верне оригиналу, а у супротном неће
се узети у разматрање. Пријаве се подносе у
затвореној коверти на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс за избор директора”.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава која је лично поднета у просторијама школе,
и то у року утврђеном у конкурсу, као и пријава
која је предата препорученом поштом, у ком
случају се као дан пријема рачуна дан када је
пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом
сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор директора, у складу са Законом и
подзаконским актима. Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве које нису поднете на одговарајући, односно на начин утврђен конкурсом,
неће се узимати у разматрање. Информације
о конкурсу могу се добити телефоном на број
019/732-034.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”
19214 Рготина, Светосавска 2

Секретар школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - други закони, 10/19, 6/20 и
129/21). Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање из области правних наука.
Кандидата треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања: 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву кандидати подносе: попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Минстарства
просвете - http://www. mnp. gov. rs/ а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документаБесплатна публикација о запошљавању

цију: молбу, краћу биографију; оверену копију
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;
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења); 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); извод из матичне књиге рођених
(оверена фотокопија или оригинал). Лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „Јеремија Илић Јегор”, Светосавска 2, 19214 Рготина
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну
комисију „. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидат ће бити писменим путем обавештен
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се
добити на телефон 019/466-119.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕШИЋ”

19000 Зајечар, Доситејева 2

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19, 6/20 и 129/21): а) да има одговарајуће образовање и то у складу са чл. 44.
Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Љуба Нешић” у Зајечару (основно образовање); 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 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; г) да
има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; доказ о стече-

ном основном образовању у складу са чл. 44
Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Љуба Нешић” у Зајечару (оригинал или оверена фотокопија - овера не старија
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије
(овера не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе (не старије од 6 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 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. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом и одштампаним
пријавним формуларом доставити лично или
слати на адресу: ОШ „Љуба Нешић” у Зајечару,
Доситејева 2, 19000 Зајечар, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Спремачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 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. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија сведочанства
о завршеној основној школи); 3. оригинал или
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 2 сматра се доказом о знању
српског језика под овом тачком 5. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
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рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена
и текстилна школа „Урош Предић” Зрењанин,
Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин, путем
поште или лично у просторијама школе, у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. У пријави на конкурс
кандидат обавезно мора да наведе контакт
телефон и адресу за пријем поште. Пријаве
које не буду достављене поштом или лично у
просторијама школе неће бити разматране.
За давање обавештења о конкурсу задужена
је Ивана Ристић Гергинов, секретар установе.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће
бити одбачене. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос
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. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. У року од 15
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са наведене листе и након разговора сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове. Уколико кандидат
не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће
комисија његову пријаву одбацити. Образложену листу свих кандидата који испуњавају услове
комисија доставља директору у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор доноси решење о избору кандидата
по конкурсу у року од осам дана од достављања
образложене листе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ”
23241 Лазарево
Жарка Зрењанина 13

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове из чл. 140
став 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 129/21) и то: да има одговарајуће образовање за наставника у основној школи, односно педагога или психолога,
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
групу предмета 2. студије другог степена из
области педагошких наука или интер дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбнују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области, или области педагошких наука,
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на основним студијама у трајању од најмање
четри године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; лице
из тачке 1. под тачка 2. мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 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, одузимаје малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнуће, 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 међународних
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, иза које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има најмање осам година радног
стажа у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад за наставника,
педагога или психолога (лиценца или стручни
испит); да има положен испит за директора
школе (изабрани кандидат је дужан да положи
испит за директора школе у законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и
то: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту или
испита за лиценцу, доказ о обуци и положеном
испиту за директора Установе (Уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан
је да положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност), потврду
да има најмање осам година рада у Установи и
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, уверење
о држављанству РС и извод из МК рођених,
доказ о знању српског језика на ком се изводи
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику),
доказ да нијуе осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела(издат по
обајављивању конкурса), лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата-извештај просветног саветника
(уколико је кандидат имао појединачни, стручно педагошки надзор), резултат стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања школе (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност директора установе), радну биографију са
кратки прегледом кретања у служби. Кандидат
изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да у року од
две године од дана ступања на дужност положи испит за директора. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом; доставити школи на адресу: ОШ
„Славко Родић” Лазарево, Жарка Зрењанина
13, 23241 са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора”. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Особа за контакт је секретар школе Љубомир
Међо на тел 023/967-07.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА
23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник стручних предмета
пољопривредне струке
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане члановима 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, односно да: 1. има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло
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; 3) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада пољопривреда, производња и прерада хране („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020 и 14/2020): дипломирани инжењер
пољопривреде за одржавање и експлоатацију
механизације у пољоприв реди, дипломирани
инжењер пољопривреде за пољопривредну
технику, дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна
техника, општи или пољопривредна техника
и рационализација, дипломирани машински
инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство,
дипломирани машински инжењер за аутоматско
управљање (са изборним програмом пољопривредне машине), мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске
студије на одсеку: Пољопривредна техника,
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. Уз пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, кандидат доставља и кратку
биографију са контакт подацима (адреса, телефон) оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
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фотокопију не старију од 6 месеци); 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; 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. Доказ
да запослени поседује психичку способност за
рад, проверава се тако што се кандидати који
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Доказ који се односи
на физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар и потребну документацију
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију” треба послати на адресу школе
или предати лично у просторије школе, радним
даном од 8 до 12 часова Средња Пољопривредна школа Македонска 2 23000 Зрењанин. Рок
за пријаву је у року од 8 дана од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинство у основној музичкој
школи предмета гитара
место рада седиште
Музичке школе „Јосиф Маринковић”
Зрењанин, Трг слободе 7

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи 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 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 (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачБесплатна публикација о запошљавању

ком 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.
Услови у погледу образовања наставника
(члан 140 став 1 и 2, члан 141. став 2. и 7. и
члан 142. Закона). Наставник је 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 студијама 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. Учесник
конкурса треба да испуњава и услове из члана
2. став 1 тачка 5) Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и
18/20), односно учесник конкурса треба да је:
(1) дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар - гитариста; (3)
академски музичар гитариста; (4) мастер
музички уметник, професионални статус гитариста, (5) мастер музички уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама
гитаре. У складу са чланом 141. став 7. послове наставника, може да обавља лице које је
стекло основно, средње, више или високо
образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом
142. став 1 Закона 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.
Образовање из претходног става наставник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Програм
за стицање образовања из члана 142. став 1
Закона остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. 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 образовање из члана 142. став 1 Закона. Начин
пријављивања кандидата на конкурс: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Потребна документација:
1. Оригинал, или оверена фотокопија одгова-

рајуће дипломе (уверења). Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. Степена, 2. оригинал или оверена фотокопија
дипломе (уверења) о стеченом основном,
средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оригинал (или оверену
фотокопију) потврде којом се доказује да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе-за доказ
о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона. 4. Оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије. 5. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ,
образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника. II Када је
образовање стечено у систему војног школства, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. III Када је образовање стечено у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника. Кандидати под I, II, III
достављају оригинал или оверену фотокопију
одговарајућег решења министра. Сви докази
морају бити достављени у оригиналу или у
овереној фотокопији. Пријавни формулар са
документацијом доставити на адресу: Музичка
школа „Јосиф Маринковић”, Трг слободе 7
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или на телефон
023/561-104. Конкурсна 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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања у Зрењанину применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни
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однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и сачињава
образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос.
Образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове комисија доставља директору у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Директор установе
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе свих кандидата који испуњавају
услове. Уколико кандидат не дође на разговор
у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством, у основној музичкој
школи предмета гитара
место рада седиште
Музичке школе „Јосиф Маринковић”,
Зрењанин, Трг Слободе 7,
и издвојено одељење Музичке школе
„Јосиф Маринковић” у Ковачици,
Дом културе „3. октобар”,
Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи 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 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 (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.
Услови у погледу образовања наставника
(члан 140 став 1 и 2, члан 141. став 2. и 7. и
члан 142. Закона). Наставник је 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 студијама у трајању од најмање
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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. Учесник
конкурса треба да испуњава и услове из члана
2. став 1 тачка 5) Правилника о степену и
врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и
18/20), односно учесник конкурса треба да је:
(1) дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар - гитариста; (3)
академски музичар гитариста; (4) мастер
музички уметник, професионални статус гитариста, (5) мастер музички уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама
гитаре. У складу са чланом 141. став 7. послове наставника, може да обавља лице које је
стекло основно, средње, више или високо
образовање на српском језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом
142. став 1 Закона 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.
Образовање из претходног става наставник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Програм
за стицање образовања из члана 142. став 1
Закона остварује високошколска установа у
оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује
високо образовање. 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 образовање из члана 142. став 1 Закона. Начин
пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од
10 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија
одговарајуће дипломе (уверења). Кандидат
који је стекао одговарајуће високо образовање
по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. степена. 2. Оригинал или оверена фотокопија
дипломе (уверења) о стеченом основном,
средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оригинал (или оверену
фотокопију) потврде којом се доказује да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе-за доказ
о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона. 4. Оригинал или оверена

фотокопија уверења о држављанству Републике Србије. 5. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ,
образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству:
I Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника. II Када је
образовање стечено у систему војног школства, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. III Када је образовање стечено у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника. Кандидати под I, II, III
достављају оригинал или оверену фотокопију
одговарајућег решења министра. Сви докази
морају бити достављени у оригиналу или у
овереној фотокопији. Пријавни формулар са
документацијом доставити на адресу: Музичка
школа „Јосиф Маринковић”, Трг слободе 7
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”.
Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или на телефон
023/561-104. Конкурсна 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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања у Зрењанину применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и сачињава
образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове у року од 15 радних дана од
дана сачињавања листе кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос.
Образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове комисија доставља директору у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Директор установе
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе свих кандидата који испуњавају
услове. Уколико кандидат не дође на разговор
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у заказаном термину сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
23000 Зрењанин
Скерлићева 2

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом
140 ст. 1 и 2Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18-други закони, 10/19, 6/20 и
129/21) односно поседује одговарајуће високо
образовање за наставника, педагога или психолога за рад у средњој стручној школи у подручју рада: Економија, право и администрација
или Трговина, угоститељство и туризам, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
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 уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 1. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 2. 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; 3. има
држављанство Републике Србије; 4. зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 5. има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 6. има обуку и положен испит за директора установе;
7. има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Документација која се прилаже уз пријаву: 1. оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 2. оригинал или оверену фотокопију уверења о поседовању дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника;
3. оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику и језику на којем изводи образовно-васпитни рад или оригинал или оверену фотокопију
потврде односно уверења којим се доказује да
је положио испит из српског језика и језика на
којем изводи образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе Бесплатна публикација о запошљавању

за доказ о знању српског језика и језика на
којем изводи образовно-васпитни рад, 4. оригинал или оверену фотокопију исправе којом
кандидат доказује да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања (потврде, уверења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања; 6.
оригинал или оверену фотокопију уверења из
суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак; 7. оригинал
или оверену фотокопију доказа о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима-лекарско уверење (може бити
и старије од 6 месеци, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); 8.
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 9. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања
дипломе; 10. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора установе) - уколико кандидат који је раније
обављао дужност директора наведене доказе
не поседује, о тој чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу; 11. оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - уколико кандидат наведени доказ не поседује, о тој
чињеници подноси писмену изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу;
12. оригинал или оверену фотокопију доказа
о савладаној обуци и положеном испиту за
директора установе - уколико га поседује. Кандидат може поднети и остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о
избору (биографске податке, односно радну
биографију, оквирни план рада за време мандата, доказе о поседовању организационих
способности и др.). Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријаву
са потребном документацијом кандидати достављају на адресу: Економско-трговинска
школа „Јован Трајковић” Зрењанин, Скерлићева бр. 2. 23000 Зрењанин, путем поште
или лично, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене или непотпуне пријаве
ће бити одбачене. Информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон
023/536-979.

Посао се не чека,
посао се тражи

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник предметне наставе предмета предузетништво
(у подручју рада Текстилство
и кожарство)

8 часова недељно
(са 20% радног времена),
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања које је стекло: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, 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 уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна 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. Додатни услови за
пријем лица у радни однос на радном месту
наставник предметне наставе - предмета предузетништво (у подручју рада текстилство и
кожарство). За пријем у радни однос на радном месту наставник предметне наставе предмета Предузетништво (у подручју рада
Текстилство и кожарство) кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 3. став
1. тачка 4. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Текстилство и кожарство („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15,
19/15, 2/17, 7/17, 9/19 и 14/20), односно да је:
1) дипломирани инжењер организације рада;
2) дипломирани економист; 3) дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство, односно
дипломирани инжењер технологије текстилног
инжењерства; 4) дипломирани инжењер
текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;
5) дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог; 6) дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;
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7) дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство текстилно-машинске струке,
односно дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство - текстилно-машинска струка; 8)
дипломирани текстилни инжењер за дизајн и
пројектовање текстила и одеће; 9) дипломирани инжењер технологије дизајн и пројектовање текстилних производа; 10) дипломирани
инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке; 11) дипломирани текстилни
инжењер конструкције одеће; 12) дипломирани инжењер за технологију прераде коже и
кожарских производа; 13) мастер економиста;
14) мастер инжењер организационих наука;
15) мастер инжењер технологије. 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. оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању; Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да
ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника. Када је образовање стечено у систему војног школства, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника.
Када је образовање стечено у иностранству, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника.
Уколико у дипломи није наведен студијски
програм студија потребно је да кандидат достави оверену копију додатка дипломи или
потврде факултета из које се види који студијски програм је кандидат завршио; 3. оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 5.
оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној основној, средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене фотокопије
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни
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однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и
текстилна школа „Урош Предић” Зрењанин,
Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин,
путем поште или лично у просторијама школе,
у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање - лист „Послови”. У пријави на
конкурс кандидат обавезно мора да наведе
контакт телефон и адресу за пријем поште.
Пријаве које не буду достављене поштом или
лично у просторијама школе неће бити разматране. За давање обавештења о конкурсу задужена је Ивана Ристић Гергинов, секретар установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, а која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за
пријем у радни однос 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. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву
одбацити. У року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
наведене листе и након разговора сачињава
образложену листу свих кандидата који
испуњавају услове. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
комисија доставља директору у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Директор доноси решење о избору кандидата
по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе.

Пословни центри НСЗ

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин
Стевице Јовановића 46

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122. став 5., чланом 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17,
27/18 - др. зак., 10/19, 6/20 и 129/21), односно лице: 1. које има одговарајуће образовање
прописано Законом о основама система образовања и васпитања за наставника ове врсте
школе и неко од три подручја рада за која
је Школа верификована (Хемија, неметали и
графичарство, Пољопривреда, производња и
прерада хране и Текстилство и кожарство), за
педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, 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 уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна 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. има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. има обуку
и положен испит за директора установе; 8.
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Документација која се прилаже уз пријаву: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или оверену
фотокопију уверења о поседовању дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној основној,
средњој, вишој или високој стручној спреми
на српском језику и језику на којем остварује
образовно-васпитни рад или оригинал или
оверену фотокопију потврде односно уверења којим се доказује да је положио испит
из српског језика и језика на којем остварује
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образовно-васпитни рад по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад; 4. оригинал
или оверену фотокопију исправе којом кандидат доказује да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврде, уверења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања; 6. оригинал или оверену фотокопију
уверења из суда опште надлежности да се
против кандидата не води кривични поступак; 7. оригинал или оверену фотокопију
доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима - лекарско
уверење (може бити и старије од 6 месеци, а
кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); 8. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 9. оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно
име после издавања дипломе; 10. оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе)
- уколико кандидат који је раније обављао
дужност директора наведене доказе не поседује о тој чињеници подноси писмену изјаву
дату под кривичном и материјалном одговорношћу; 11. оригинал или оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - уколико кандидат
наведени доказ не поседује о тој чињеници
подноси писмену изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу; 12. оригинал
или оверену фотокопију доказа о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада за време мандата,
доказе о поседовању организационих способности и др.). Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Пријаву
са потребном документацијом кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и
текстилна школа „Урош Предић” Зрењанин,
Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин,
путем поште или лично, са назнаком: „Конкурс за директора”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве ће бити одбачене. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код
секретара установе, телефон 023/515-798;
023/561-567.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин
Ђурђа Смедеревца 78

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 122. став 5, 139, 140 став 1 и
2 и 144. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и
129/21) и то: 1. да има одговарајуће високо
образовање стечено: 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 (лице 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,
за наставника и стручног сарадника; 2. да
има 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 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски је
зик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу);
7. да има завршену обуку и положен испита
за директора установе (кандидат изабран за
директора, уколико нема завршену обуку и
положен испит, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност);
8. да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар за конкурс
(са сајта Министарства, просвете, науке и
технолошког развоја), кандидат подноси и
одговарајућу документацију којом доказује
да испуњава прописане услове и то: 1) радну биографију са прегледом кретања у служби; 2) Диплому о завршеном одговарајућем
високом образовању (кандидати који су
високо образовање стекли по прописима о
високом образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе диплому основних
и мастер студија); 3) уверење Министарства

унутрашњих послова, Полицијске управе, о
неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца
и за кривична дела утврђена у члану 139 став
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - тачка 3) услова (издато
после датума расписивања конкурса); 4) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 5) извод из МК рођених (без обзира на
рок издавања); 6) доказ да кандидат зна језик
на којем се изводи настава - српски језик, у
обавези су да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика; 7) уверење о положеном
стручном испиту односно уверење о положеном стручном испиту за лиценцу (дозвола за
рад); 8) доказ о завршеној обуци и положеном испиту за директора установе (уколико
га кандидат поседује); 9) потврду о радном
искуству у области образовања. Уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Кандидат који поседује извештај просветног саветника као доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о
свом раду, доставља исти уз пријаву. Сви кандидати су у обавези да уз пријаву доставе и
лекарско уверење. Кандидат који је у радном
односу може доставити уверење из свог досијеа. Кандидат који није у радном односу мора
доставити лекарско уверење које није старије
од 6 месеци. Кандидат који буде изабран ће
накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за послове
запошљавања за кандидате који испуњавају
услове конкурса а чије су пријаве благовремене и потпуне. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају на адресу: Основна школа
„Жарко Зрењанин” Зрењанин, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца бр. 78, са назнаком
„Конкурс за директора” или лично, радним
данима од 9 до 12 часова у предвиђеном року.
Ближа обавештења могу се добити од секратара школе на телефон 023/ 548 820. Образложење: садашњи директор школе Мирослав
Брњош, професор политехничког образовања и васпитања, ступио је на дужност дана
01.09.2018. године у мандатном периоду на 4
године. Будући да је одредбом члана 123 став
6 Закона о основама система образовања и
васпитања прописано да се конкурс за избор
директора расписује најраније шест месеци, а
најкасније четири месеца пре истека мандата,
стекли су се услови да се у законском року
донесе одлука и распише конкурс за избор
директора школе. Мандат директору школе
истиче дана 31.08.2022. године.
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту

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

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
Владике Николаја 1
тел. 011/2929-100, 2929-000 тел. 014/295-600
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ПОЗИВНИ
ЦЕНТАР

0800 300 301
Место сусрета
незапослених и послодаваца

www.nzs.gov.rs

Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Војводе Радомира Путника 20 Крушевац
тел. 013/306-800
Балканска 33
тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
Лесковац
тел. 013/802-400
Млинска 16
тел. 016/202-411
Сомбор
Апатински пут 1
Пожаревац
тел. 025/464-000
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
Смедерево
тел. 022/638-801
Др Миладина Милића 2
Суботица
тел. 026/633-900
Јована Микића 12
Ужице
тел. 024/644-600
Железничка 22
Крагујевац
тел. 031/590-600
Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Пријепоље
Санџачких бригада 11
Јагодина
тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
Жупана Страцимира 35
Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

